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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” (Qs. Al-Baqaroh: 286) 
 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi 

pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui 

sedang kamu tidak mengetahui.” (Qs. Al-Baqaroh: 216) 

 

“….dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yg kafir.” (Qs. Yusuf: 12) 
 
 
 “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yg paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-
orang yang beriman.”(Qs. Al-Imran: 139) 
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ABSTRAK 

Mawarsari, Ariani Anggita. 2013. Penerapan Metode Eksperimen Berpendekatan 

Inkuiri pada Materi Larutan Penyangga untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep dan Sikap Ilmiah Siswa. Skripsi, Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. 

Sudarmin, M.Si. dan Pembimbing pendamping Dra. Woro Sumarni, M.Si. 

Kata Kunci: Inkuiri, Metode Eksperimen, Larutan Penyangga, Pemahaman 

Konsep, Sikap Ilmiah 

Tujuan mata pelajaran sains adalah siswa dapat memperoleh pengalaman dalam 

penerapan metode ilmiah melalui eksperimen sehingga terlatih untuk bersikap 

ilmiah. Sikap ilmiah akan menjadi tolok ukur tingkat pemahaman konsep yang 

dimiliki siswa. Metode eksperimen berpendekatan inkuiri merupakan metode 

pembelajaran yang membuat siswa menemukan sendiri suatu konsep melalui data 

hasil eksperimen sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep dan sikap 

ilmiah siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi larutan penyangga terhadap 

peningkatan pemahaman konsep dan sikap ilmiah siswa. Populasi penelitian 

adalah seluruh siswa kelas XI IA semester genap Tahun ajaran 2012/2013 SMAN 

7 Semarang. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling, 

diperoleh sampel penelitian yaitu kelas XI IA 1 sebagai kelas eksperimen dengan 

penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri dan kelas XI IA 5 sebagai 

kelas kontrol dengan penerapan metode eksperimen verifikatif. Desain penelitian 

yang digunakan yaitu pretest-postest control group design. Uji statistika yang 

digunakan meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua varians, uji perbedaan dua 

rata-rata, korelasi biserial, koefisien determinasi, uji t-test berpasangan, uji 

normalized gain, dan uji paired sample test. Hasil uji perbedaan dua rata-rata data 

postes diperoleh thitung (6,49) ≥ ttabel (1,99) yang berarti pemahaman konsep kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hasil uji t-test berpasangan satu 

pihak kanan diperoleh thitung (-21,79) ≤ ttabel (1,99) yang berarti penerapan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri berpengaruh positif terhadap pemahaman 

konsep. Hasil uji N-gain pemahaman konsep diperoleh rata-rata N-gain kelas 

eksperimen sebesar 0,67 dan kelas kontrol sebesar 0,39. Hasil uji t paired 

diperoleh thitung (3,97) ≥ ttabel (2,03), menunjukkan peningkatan rata-rata 

pemahaman konsep kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol. Hasil uji N-

gain tiap aspek sikap ilmiah diperoleh rerata N-gain kelas eksperimen sebesar 

0,70 dan kelas kontrol sebesar 0,48. Hasil uji t paired diperoleh thitung (18,08) ≥ 

ttabel (2,03), menunjukkan peningkatan rata-rata sikap ilmiah kelas eksperimen 

berbeda dengan kelas kontrol. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri berpengaruh positif 

terhadap pemahaman konsep siswa dan dapat meningkatkan sikap siswa kelas XI 

IA SMAN 7 Semarang tahun ajaran 2012/2013. 
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ABSTRACT 

Mawarsari, Ariani Anggita. 2013. Penerapan Metode Eksperimen Berpendekatan 

Inkuiri pada Materi Larutan Penyangga untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep dan Sikap Ilmiah Siswa. Skripsi, Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. 

Sudarmin, M.Si. dan Pembimbing pendamping Dra. Woro Sumarni, M.Si. 

Keywords: Inquiry, Experimental Method, Buffer Solution, Understanding 

Concept, Scientific Attitude 

The purpose of science subjects is that students can gain experience in the 

application of the scientific method through experimentation so trained to be 

scientific. Scientific attitude will be the benchmark level of understanding of the 

concept of the students. Experimental method is an inquiry-based teaching 

methods that make students find themselves a concept of data through 

experimental results so as to improve the understanding of scientific concepts and 

attitudes of students. This research aimed to determine the effect of the 

application of the experimental method of inquiry on material buffer solution to 

increase understanding of scientific concepts and attitudes of students. The study 

population was all students of class XI IA SMA 7 Semarang academic year 

2012/2013. The sampling technique used was cluster random sampling, the 

sample obtained is class XI IA 1 as a class experiment with the application of the 

experimental method of inquiry-based and class XI IA 5 as the control with the 

application of the experimental method verification. The study design used the 

pretest-posttest control group design. Statistics used include normality test, test 

equality of two variances, two different test average, biserial correlation, 

coefficient of determination, paired t-test, test normalized gain, and paired sample 

test. Differences in the two test results mean posttest data is obtained t count 

(6.49) ≥ t table (1.99) which means understanding the concept of experimental 

classes are better than the control class. Results of paired t-test of the right parties 

obtained t count (-21.79) ≤ t table (1.99) which means that the application of the 

experimental method of inquiry-based positive effect on the understanding of the 

concept. Analysis of test results normalized gain understanding of the concept 

gained an average price of N-gain experiment class 0.67 and control class 0.39. 

Paired t test results obtained t count (3.97) ≥ t table (2.03), shows an average 

increase understanding of the concept of different class experiment with the 

control class. N-gain test results every aspect of the scientific attitude earned an 

average N-gain experiment class 0.70 and control class 0.48. Paired t test results 

obtained t count (18.08) ≥ t table (2.03), shows an average increase scientific 

attitude is different experimental class with class control. Based on the results of 

this study concluded that the application of the experimental method of inquiry-

based positive effect on students' understanding of concepts and to improve the 

scientific attitude of class XI IA SMAN 7 Semarang school year 2012/2013. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu kimia merupakan salah satu cabang sains. Sains merupakan mata 

pelajaran yang diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat 

membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

alam sekitar. Salah satu fungsi dan tujuan dari mata pelajaran sains adalah siswa 

dapat memperoleh pengalaman dalam penerapan metode ilmiah melalui 

eksperimen sehingga terlatih untuk bersikap ilmiah (Istikomah dkk, 2010: 40). 

Sikap ilmiah sangat penting bagi siswa karena dapat meningkatkan daya 

kritis siswa terhadap fenomena alam yang dihadapi. Siswa senantiasa dihadapkan 

pada fenomena alam dan dalam menyikapi permasalahan tersebut tidak hanya 

mengandalkan pengetahuan teoritis saja tetapi harus disertai dengan sikap ilmiah 

yang menjadi tolok ukur tingkat pemahaman yang dimiliki siswa (Wahyudiati, 

2010: 363). Sikap ilmiah sangat bermakna dalam interaksi sosial, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi. Apabila sikap ilmiah telah terbentuk dalam diri siswa 

maka akan terwujudlah suri tauladan yang baik bagi siswa, baik dalam anakan 

penyelidikan atau berinteraksi dengan masyarakatmelaks (Sardinah dkk, 2012: 

73). Pada kenyataannya dalam proses pembelajaran, sikap ilmiah tersebut belum 

dibekalkan oleh guru. 



2 

 

 

 

Pembelajaran kimia di sekolah masih cenderung teoritik dan 

mengesampingkan praktik, sehingga tidak memberikan pengalaman belajar 

kepada siswa. Hasil wawancara dengan guru bidang studi kimia, Ibu Minang 

selaku guru kimia di SMAN 7 Semarang, kegiatan pembelajaran kimia khususnya 

pada pokok bahasan larutan penyangga dengan indikator menganalisis larutan 

penyangga dan bukan penyangga melalui percobaan hanya dilakukan melalui 

pemberian teori kepada siswa tanpa adanya kegiatan praktikum. Pada pokok 

bahasan lain, kegiatan praktikum dilakukan tetapi bersifat verifikatif, hanya 

membuktikan konsep atau prinsip yang telah dibahas sebelumnya.  

Rancangan pembelajaran yang disajikan  melalui ceramah lebih bersifat 

pada menghafal dan menerima. Pengetahuan dipindahkan secara utuh dari pikiran 

guru ke pikiran siswa, sehingga guru menfokuskan diri pada upaya penuangan 

pengetahuan ke dalam kepala siswa. Sesuai dengan yang disampaikan Sadia 

(Hermawati, 2012: 5) yang mengatakan dengan kegiatan pembelajaran melalui 

ceramah berarti guru tidak pernah mengupayakan membelajarkan bagaimana 

siswa belajar untuk bisa membangun makna dalam dirinya. Semestinya 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dewasa ini sudah mengalami 

pergeseran menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). 

Pembelajaran dirancang dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa, 

dengan harapan dapat membantu siswa mengkonstruk pikirannya dan menjadikan 

pebelajar aktif. 

Nilai UAS semester gasal kelas XI SMAN 7 Semarang menunjukkan 

pemahaman konsep siswa yang rendah dengan rata-rata yaitu 67,83 dan 
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persentase ketuntasan masih kurang dari 75%. Hal ini disebabkan pemahaman 

konsep yang dimiliki siswa berasal dari hafalan. Belajar hafalan akan mudah lupa 

sedangkan belajar bermakna  akan lama tersimpan dalam memori otak. Belajar 

bermakna terjadi bila siswa menemukan sendiri pengetahuan. Belajar lebih dari 

proses menghafal dan menumpuk ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana 

pengetahuan siswa yang diperoleh bermakna untuk siswa melalui keterampilan 

berpikir (Sanjaya, 2011:  195).  

Diperlukan tindak lanjut yang serius dari guru agar tujuan pembelajaran 

kimia dapat tercapai secara optimal sehingga pemahaman konsep dan sikap ilmiah 

siswa dapat meningkat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan penerapan 

metode eksperimen berpendekatan inkuiri yang dapat meningkatkan unjuk kerja, 

keterampilan proses dan sikap ilmiah siswa (Rustaman dkk, 2005: 109). 

Pendekatan inkuiri dapat membentuk dan mengembangkan self consept pada diri 

siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik, 

membantu siswa dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses 

belajar yang baru, dan mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas 

inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka (Roestiyah, 2008: 77). 

Menurut Hermawati (2012: 6), pembelajaran yang mengutamakan 

keterlibatan siswa dalam membangun pengetahuannya dapat dilaksanakan dengan 

mengikuti model pembelajaran inkuiri. Belajar secara inkuiri memanfaatkan 

keingintahuannya untuk mendapatkan suatu jawaban dari pertanyaan atau masalah 

yang dimilkinya. Pertanyaan atau masalah dapat memotivasi siswa untuk mencari 

tahu jawabannya melalui perencanaan dan  pelaksanaan penyelidikan. Proses 
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pembelajaran seperti ini akan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 

siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, 

sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya. Dengan demikian proses 

penyelidikan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran akan memberikan 

pemahaman yang lebih baik dan menjadi bermakna. Hal ini didukung oleh 

penelitian Lawson (2000) bahwa pembelajaran pada sekolah menengah dengan 

kurikulum berbasis inkuiri dapat mengembangkan berpikir kritis dan penguasan 

konsep. 

Keyakinan akan keunggulan inkuiri didukung oleh pernyataan Bruner 

(Hermawati, 2012) yang menyatakan keuntungan mengajar dengan inkuiri adalah: 

(1) siswa akan memahami konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik; (2) 

membantu siswa dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi proses 

belajar baru; (3) mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya 

sendiri; dan (4) mendorong siswa berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesanya 

sendiri. Selain itu, pembelajaran menjadi student centered, membentuk dan 

mengembangkan konsep diri, dapat mengembangkan bakat kemampuan individu, 

dapat menghindari cara belajar menghafal dan menerima informasi serta 

memberikan waktu bagi siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi 

informasi. Demikian juga yang dikemukakan Kholifudin (2012) bahwa peran 

pendekatan inkuiri terbimbing melalui metode eksperimen selama proses 

pembelajaran memberi keleluasaan pada siswa untuk melakukan percobaan 

sendiri dengan bimbingan guru sehingga siswa mempunyai keinginan yang lebih 

besar untuk mengikuti pembelajaran, lebih memahami konsep, serta 
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menggerakkan ide siswa. Didukung pula oleh hasil penelitian Gautreau & Binns 

(2012), bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dengan 

pembelajaran berbasis inkuiri. Ergul et al. (2011) juga memperoloh hasil temuan 

bahwa pembelajaran berbasis inkuiri telah signifikan meningkatkan sikap ilmiah 

siswa di Turki. Pendekatan inkuiri terbimbing melalui metode eksperimen selama 

proses pembelajaran memberi keleluasaan pada siswa untuk melakukan percobaan 

sendiri dengan bimbingan guru sehingga siswa mempunyai keinginan yang lebih 

besar untuk mengikuti pembelajaran, lebih memahami konsep, menggerakkan ide 

siswa, dan meningkatkan nilai karakter sikap ilmiah siswa. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Khan & Zafar (2011) dan Jannah dkk (2012). 

Metode eksperimen berpendekatan inkuiri merupakan metode pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student centered) sehingga membuat siswa 

menemukan sendiri suatu konsep melalui data hasil eksperimen dan 

meningkatkan kemampuan berpikir jangka panjang. Siswa melakukan suatu 

percobaan  yang dirancang sendiri dengan bimbingan guru untuk menguji suatu 

hipotesis yang merupakan prediksi siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan oleh guru. Hal ini berbeda dengan metode eksperimen verifikatif yang 

berpusat pada guru (teacher centered) dan membuat siswa tidak dapat 

mengembangkan kreasi, inovasi, dan sikap ilmiah yang dimilikinya, karena teori 

yang diperoleh bukan hasil dari penemuan oleh siswa sendiri melainkan 

pemberian ceramah dari guru sehingga pemahaman konsep siswa cenderung 

kurang. 



6 

 

 

 

Akan dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Metode Eksperimen 

Berpendekatan Inkuiri pada Materi Larutan Penyangga untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep dan Sikap Ilmiah Siswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi 

larutan penyangga berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa? 

2. Apakah penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi 

larutan penyangga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa? 

3. Apakah  penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi 

larutan penyangga dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa? 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap metode eksperimen berpendekatan 

inkuiri yang diterapkan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat permasalahan diatas masih cukup luas, maka penelitian ini 

dibatasi pada: 

1. Pendekatan inkuiri yang diterapkan dibatasi pada jenis inkuiri terbimbing  

(guided inquiry). Pada inkuiri terbimbing, guru mengemukakan masalah 

sedangkan siswa yang menentukan sendiri proses pemecahan masalah itu 

sampai diperoleh solusinya. 
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2. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah larutan penyangga yang dibatasi 

sesuai yang termuat dalam silabus pada standar kompetensi 4 memahami sifat-

sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya. Kompetensi dasar 

4.3 mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga 

dalam tubuh makhluk hidup. Indikator: menganalisis larutan penyangga dan 

bukan penyangga melalui percobaan, menghitung pH dan pOH larutan 

penyangga, menghitung pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit 

asam atau sedikit basa atau dengan pengenceran, menjelaskan fungsi larutan 

penyangga dalam tubuh makhluk hidup. 

3. Pemahaman konsep yang akan diukur dalam penelitian ini hanya dibatasi pada 

dimensi proses kognitif dari revisi taksonomi Bloom yang terbagi dalam 6 

jenjang C1-C6 yaitu: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 

menilai, dan kreasi. 

4. Sikap ilmiah yang akan diukur dalam penelitian ini hanya dibatasi pada 9 aspek 

yaitu: sikap jujur, terbuka, tanggung jawab, objektif, bekerja sama, berpikir 

kritis, rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan penelitian ini bertujuan 

antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri 

pada materi larutan penyangga terhadap pemahaman konsep siswa. 
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2. Mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa dengan penerapan metode 

eskperimen berpendekatan inkuiri. 

3. Mengetahui peningkatan sikap ilmiah siswa dengan penerapan metode 

eskperimen berpendekatan inkuiri. 

4. Mengetahui tanggapan siswa terhadap metode eksperimen berpendekatan 

inkuiri yang diterapkan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat 

yang bersifat praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1) Memberi informasi tentang pengaruh penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri pada materi larutan penyangga terhadap 

pemahaman konsep siswa. 

2) Memberi informasi tentang peningkatan pemahaman konsep siswa 

dengan penerapan metode eskperimen berpendekatan inkuiri. 

3) Memberi informasi tentang peningkatan sikap ilmiah siswa dengan 

penerapan metode eskperimen berpendekatan inkuiri. 

4) Memberi informasi tentang tanggapan siswa terhadap metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri yang diterapkan. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi: 

1) Guru 

Dapat memberikan inovasi baru tentang metode pembelajaran yang 

dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa khususnya pada materi larutan 

penyangga. 

2) Siswa 

Meningkatkan pemahaman konsep dan sikap ilmiah siswa pada pokok 

bahasan sifat larutan penyangga dengan penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri. 

3) Peneliti 

Dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri terhadap pemahaman konsep dan 

sikap ilmiah siswa pada materi larutan penyangga. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pendekatan Inkuiri dan Implementasinya 

2.1.1 Pendekatan Inkuiri 

Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan pembelajaran yang mengarahkan 

siswa untuk menemukan ide dan informasi melalui usaha sendiri. Pendekatan 

inkuiri bertolak dari pandangan bahwa siswa sebagai subjek dan objek dalam 

belajar mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Peranan guru lebih banyak menempatkan 

diri sebagai pembimbing atau pemimpin belajar dan fasilitator belajar. Dengan 

demikian, siswa lebih banyak melakukan kegiatan sendiri atau dalam bentuk 

kelompok memecahkan permasalahan dengan bimbingan guru (Sudjana, 1989: 

74). 

Melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri berarti 

membelajarkan siswa untuk mengendalikan situasi yang dihadapi ketika 

berhubungan dengan dunia fisik, yaitu dengan menggunakan teknik yang 

digunakan oleh para ahli penelitian (Dettrick, G.W dalam Rustaman dkk, 2005: 

95). Pada pendekatan inkuiri berarti guru merencanakan situasi sedemikian rupa 

sehingga siswa didorong untuk menggunakan prosedur yang digunakan para ahli 

penelitian untuk mengenal masalah, mengajukan pertanyaan, mengemukakan 
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langkah-langkah penelitian, memberikan pemaparan yang ajeg, membuat ramalan, 

dan penjelasan yang menunjang pengalaman. 

Sanjaya (2011: 195) menjelaskan strategi pembelajaran inkuiri merupakan 

strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses mencari dan menemukan. 

Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini 

adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran sedangkan guru berperan 

sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. 

Strategi pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ada 

beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inkuiri: (1) strategi 

inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan 

menemukan, artinya strategi inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar; 

(2) seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan 

menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga dapat 

menumbuhkan sikap percaya diri; dan (3) mengembangkan kemampuan berpikir 

secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual 

sebagai bagian dari proses mental (Sanjaya, 2011: 196-197). 

2.1.2 Inkuiri Terbimbing 

Pendekatan inkuiri dapat dibedakan menjadi inkuiri terbimbing (guided 

inquiry) dan inkuiri terbuka (open ended inquiry). Perbedaan antara keduanya 

terletak pada siapa yang mengajukan pertanyaan dan apa tujuan dari kegiatannya. 

Pada inkuiri terbimbing guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan 
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memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Inkuiri 

terbimbing dapat dilakukan pada awal suatu pelajaran untuk siswa yang belum 

terbiasa. Sebagai contoh untuk inkuiri terbimbing siswa harus merancang 

percobaan. guru memulai dengan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang 

akan dimunculkan. Jika siswa tidak ada yang dapat menjawab guru dapat 

mengajukan pertanyaan pengarah. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan dan bagaimana 

cara kerjanya. Melalui pertanyaan pengarah dari guru, siswa diharapkan pada 

akhir pembelajaran mampu melakukan suatu kegiatan dengan prosedur yang 

digunakan para ahli penelitian (Rustaman dkk, 2005: 95). 

Pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) yaitu suatu model 

pembelajaran inkuiri yang dalam pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan 

atau petunjuk cukup luas kepada siswa. Sebagian perencanaannya dibuat oleh 

guru, siswa tidak merumuskan masalah. Pada pembelajaran inkuiri terbimbing 

guru tidak melepas begitu saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa.  

Pada pelaksanaannya, inkuiri terbimbing memerlukan peranan guru dalam 

mengemukakan masalah, memberikan pengarahan mengenai pemecahan dan 

membimbing siswa dalam hal mencatat data. inkuiri terbimbing merupakan 

kegiatan inkuiri dimana masalah dikemukakan oleh guru atau bersumber dari 

buku teks kemudian siswa bekerja untuk menemukan jawaban terhadap masalah 

tersebut di bawah bimbingan yang intensif. 

Prinsip dari inkuiri terbimbing adalah siswa yang harus berperan aktif dalam 

membangun pemahaman personalnya. Hal ini sangat penting karena pendekatan 
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ini didesain untuk melatih siswa menggunakan metode-metode ilmiah seperti 

mengobservasi, menyusun prosedur kerja, dan mengeluarkan pendapatnya. 

Keberhasilan pembelajaran inkuiri terbimbing bergantung pada kemampuan guru 

untuk mengajukan pertanyaan atau masalah. Pertanyaan yang baik akan 

berpengaruh pada kekreatifan siswa dalam merencanakan dan melakukan 

perlakuan yang berbeda (Maryana, 2012: 10-13).  

2.1.3 Langkah-langkah Pendekatan Inkuiri 

Menurut Joice and Weil (Wena, 2009: 77) strategi pembelajaran inkuiri 

secara umum terbagi atas lima tahap, yaitu sebagai berikut: 

1) Penyajian masalah (confrontation with problem) 

 Pada tahap ini guru menyajikan suatu masalah dan menerangkan prosedur 

inkuiri pada siswa. Bentuk masalah perlu disesuaikan dengan tingkat 

pengetahuan siswa. Hal yang penting adalah bahwa masalah itu berisi suatu 

kejadian yang merangsang aktivitas intelektual siswa. 

2) Pengumpulan data verifikasi (data gathering verification). 

 Pada tahap ini siswa didorong untuk mau berusaha mengumpulkan informasi 

mengenai kejadian yang mereka lihat atau alami. Pada tahap verifikasi siswa 

dapat bertanya mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan kejadian 

yang mereka lihat atau rasakan. 

3) Pengumpulan data eksperimentasi (data gathering eksperimentation) 

 Pada tahap ini siswa melakukan eksperimen dengan memasukkan hal-hal 

(variabel) baru, untuk melihat suatu perubahan. Pada tahap ini siswa pun dapat 

mengajukan pertanyaan yang hampir serupa dengan hipotesis. Tahap 
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eksperimentasi mempunyai dua tugas: eksplorasi dan uji langsung. Dalam 

eksplorasi siswa mengubah beberapa hal untuk melihat apa yang akan terjadi, 

sedangkan dalam uji langsung siswa melakukan pengujian.  

4) Organisasi data dan formulasi kesimpulan (organizing, formulating, and 

explanation). 

 Pada tahap ini siswa mengkoordinasikan dan menaganalisis data untuk 

membuat suatu kesimpulan yang dapat menjawab masalah yang telah disajikan. 

5) Analisis proses inkuiri (analysis of the inquiry process) 

 Pada tahap ini siswa diminta untuk menganalisis pola inkuiri yang telah mereka 

jalani, yaitu dengan menentukan pertanyaan mana yang paling produktif 

(menghasilkan data yang paling relefan) atau tipe informasi yang sebenarnya 

mereka butuhkan, tetapi tidak mereka dapatkan. Tahap ini penting unttk 

memperbaiki proses inkuiri itu sendiri. 

Secara operasional kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran 

dijabarkan dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kegiatan Guru dan Siswa Selama Proses Pembelajaran Inkuiri 

 

No Tahap 

pembelajaran 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

1. Penyajian 

masalah 

Menyajikan 

permasalahan. 

Memahami dan mencermati 

permasalahan dari berbagai aspek. 

Menjelaskan 

prosedur atau 

langkah inkuiri. 

Memahami prosedur atau langkah-

langkah inkuiri. 

2. Pengumpulan 

data verifikasi 

Membimbing siswa 

untuk 

mengumpulkan 

informasi. 

Melakukan pengumpulan informasi 

atau data. 

Membimbing cara-

cara mencari atau 

pengumpulan data 

Melakukan pengumpulan data. 
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Membimbing cara-

cara mentabulasi 

data 

Melakukan tabulasi atau penataan 

data. 

Membimbing 

mengklasifikasi data 

Mengklasifikasikan data sesuai 

dengan kategorisasi permasalahan. 

3. Pengumpulan 

data 

eksperimentasi 

Membimbing siswa 

melakukan 

eksperimen. 

Melakukan eksperimen. 

Membimbing siswa 

mengatur data atau 

variabel. 

Melakukan pengaturan data atau 

pengontrolan variabel yang 

selanjutnya dilakukan eksperimen. 

Membimbing dan 

mengarahkan 

pertanyaan-

pertanyaan siswa. 

Mengajukan pertanyaan-

pertanyaaan terkait dengan 

eksperimen yang dilakukan 

Membimbing siswa 

mengamati 

perubahan yang 

terjadi. 

Mencatat dan menganalisis hasil 

eksperimen. 

Menumbuhkan dan 

meningkatkan 

interaksi antarsiswa. 

Berinteraksi dan bekerja sama 

sesama anggota kelompok dalam 

menyelesaikan tugas pembelajaran. 

4. Organisasi data 

dan formulasi 

kesimpulan 

Membimbing siswa 

melakukan penataan 

data atau hasil 

eksperimen. 

Melakukan penataan atau 

interpretasi terhadap hasil 

eksperimen. 

Membimbing siswa 

untuk membuat hasil 

kesimpulan. 

Membuat kesimpulan. 

5. Analisis proses 

inkuiri 

Membimbing siswa 

untuk memahami 

pola-pola penemuan 

yang telah 

dilakukan. 

Memahami pola-pola penemuan 

eksperimen. 

Membimbing siswa 

menganalis tahp-

tahap inkuiri yang 

telah dilaksanakan. 

Menganalisis tahap-tahap inkuiri 

yang telah dilaksanakan. 

Membimbing siswa 

melihat kelemahan-

kelemahan yang 

mungkin terjadi. 

Menganalisis kelemahan yang 

mungkin terjadi dalam prses 

eksperimen. 

(Wena, 2009: 80) 
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Sanjaya (2011: 201-205) menjelaskan bahwa secara umum proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran inkuiri dapat mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Orientasi 

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana pembelajaran yang 

tanggapansif, guru meransang, dan mengajak siswa untuk berpikir 

memecahkan masalah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahapan 

orientasi adalah: menjelaskan topik, tujuan, dan pemahaman konsep yang 

diharapkan dapat dicapai oleh siswa; menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang 

harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan; dan menjelaskan 

pentingnya topik dan kegiatan belajar. 

2) Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu 

persoalan yang mengandung teka-teki. 

3) Mengajukan hipotesis 

Cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan siswa 

berhipotesis adalah dengan mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong 

siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara. Hipotesis bukan 

sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, 

sehingga hipotesis yang dimuntulkan bersifat rasional dan logis. 

4) Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. Peran guru dalam tahapan ini adalah 
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mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk 

berpikir mencari informasi. 

5) Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima 

sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan 

data. 

6) Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

Lebih lanjut, Sanjaya menjelaskan bahwa strategi pembelajaran inkuiri akan 

efektif manakala: (1) guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri 

jawaban dari suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Dengan demikian dalam 

strategi inkuiri penguasaan pelajaran bukan sebagai tujuan utama pembelajaran, 

akan tetapi yang lebih dipentingkan adalah proses belajar; (2) jika bahan pelajaran 

yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep yang sudah jadi, akan 

tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian; (3) jika proses pembelajaran 

berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu; (4) jika guru akan mengajar 

pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemauan dan kemampuan 

berpikir; (5) jika jumlah siswa yang belajar tak terlalu banyak sehingga bisa 

dikendalikan oleh guru; dan (6) jika guru memiliki waktu yang cukup untuk 

menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. 
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2.1.4 Keunggulan Pendekatan Inkuiri 

Sanjaya (2011: 208) mengungkapkan strategi pembelajaran inkuiri 

merupakan strategi pembelajaran yang banyak dianjurkan oleh karena strategi ini 

memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: (1) menekankan kepada 

pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, 

sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna; (2) 

memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka; 

dan (3) melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, 

artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh 

siswa yang lemah dalam belajar. 

Roestiyah (2008: 76-77) memiliki pendapat lain mengenai nilai positif dari 

pendekatan inkuiri, antara lain: (1) membentuk dan mengembangkan self consept 

pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide 

lebih baik; (2) membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi 

proses belajar yang baru; (3) mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas 

inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur dan terbuka; (4) mendorong siswa 

untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri; (5) memberi 

kepuasan yang bersifat intrinsik; (6) situasi proses belajar menjadi lebih 

merangsang; (7) mengembangkan bakat dan kecakapan individual; (8) memberi 

kebebasan siswa untuk belajar sendiri; dan (9) memberikan waktu pada siswa 

secukupya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. 
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2.2  Metode Eksperimen 

2.2.1 Pengertian Metode Eksperimen 

Eksperimen merupakan bagian penting dalam pembelajaran sains, sehingga 

eksperimen menjadi pembeda antara sains dengan mata pelajaran lain. Metode 

eksperimen adalah salah satu cara atau teknik mengajar dimana siswa melakukan 

suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosedurnya serta menuliskan 

hasil percobaanya kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan 

dievaluasi oleh guru (Roestiyah, 2008: 80).  

Nur (2000: 32) menyatakan bahwa suatu eksperimen dalam sains adalah 

suatu prosedur untuk menguji suatu hipotesis melalui proses pengumpulan 

informasi di bawah kondisi-kondisi terkontrol. Definisi lain diungkapkan oleh 

Rustaman dkk (2005: 109) bahwa metode eksperimen adalah cara penyajian 

pelajaran dengan menggunakan percobaan, dengan melakukan eksperimen berarti 

siswa melakukan kegiatan yang mencakup pengendalian variabel, pengamatan, 

melibatkan pembanding atau kontrol, dan penggunaan alat-alat praktikum. Pada 

proses belajar mengajar dengan metode eksperimen ini siswa diberi kesempatan 

untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksperimen adalah metode yang 

memberi kesempatan kepada siswa baik secara perorangan atau kelompok untuk 

melakukan suatu percobaan di laboratorium atau di lapangan melalui metode 

ilmiah, guna membuktikan teori atau menemukan sendiri suatu pengetahuan baru 

bagi siswa. 
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2.2.2 Penerapan Metode Eksperimen 

Nur (2000: 17-33) menyatakan, apabila ilmuwan melakukan eksperimen 

mereka umumnya sedang mencari informasi baru. Melalui metode eksperimen, 

siswa dilatih menggunakan metode ilmiah, yaitu: melakukan pengamatan, 

merumuskan masalah atau pertanyaan, menyusun hipotesis, menguji hipotesis 

atau melakukan percobaan, dan menarik kesimpulan. 

Menurut Roestiyah (2008: 81) agar penggunaan metode eksperimen itu 

efisien dan efektif, perlu pelaksana memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Dalam eksperimen setiap siswa harus mengadakan percobaan, maka jumlah 

alat dan bahan atau materi percobaan harus cukup bagi siswa. 

2) Agar eksperimen tidak gagal dan siswa menemukan bukti yang meyakinkan 

atau mungkin hasilnya tidak membahayakan, maka kondisi alat dan mutu 

bahan percobaan yang diguanakan harus baik dan bersih. 

3) Kemudian dalam eksperimen siswa perlu teliti dan konsentrasi dalam 

mengamati proses percobaan, maka perlu adanya waktu yang cukup lama 

sehingga mereka menemukan pembuktian kebenaran dari teori yang dipelajari 

itu. 

4) Siswa dalam eksperimen sedang belajar dan berlatih maka perlu diberi 

petunjuk yang jelas sebab mereka disamping memperoleh pengetahuan, 

pengalaman serta keterampilan juga kematangan jiwa dan sikap perlu 

diperhitungkan oleh guru dalam memilih objek eksperimen. 

5) Perlu dimengerti juga bahwa tidak semua masalah bisa dieksperimenkan, 

seperti masalah yang mengenai kejiwaan , beberapa sgei kehidupan social dan 
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keyakina manusia. Kemungkinan lain karena sangat terbatasnya suatu alat, 

sehingga masalah itu tidak bisa diadakan percobaan karena alatnya belum ada. 

Bila siswa akan melaksanakan suatu eksperimen perlu memperhatikan 

prosedur sebagai berikut: 

1) Perlu dijelaskan kepada siswa tentang tujuan suatu eksperimen, mereka harus 

memahami maslah yang akan dibuktikan melalui eksperimen. 

2) Kepada siswa perlu diterangkan pula tentang: (1) alat-alat serta bahan-bahan 

yang akan digunakan dalam percobaan; (2) agar tidak mengalami kegagalam 

siswa perlu mengetahui variabel-variabel yang harus dikontrol dengan ketat; 

(3) urutan yang akan dietmpuh sewaktu eksperimen berlangsung; (4) seluruh 

proses atau hal-hal yang pentig saja yang akan dicatat; (5) perlu menetapkan 

bentuk catatan atau laporan berupa uraian, perhitungan, grafik dan sebagainya. 

3) Selama eksperimen berlangsung, guru harus mengawasi pekerjaan siswa. Bila 

perlu memberi saran atau pertanyaan yang menunjang kesempurnaan jalannya 

ekseprimen. 

4) Setelah ekseperimen selesai guru harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, 

mendiskusikan di kelas, dan mengevalausi dengan tes atau sekedar tanya 

jawab. 

2.2.3 Keunggulan Metode Eksperimen 

Penggunaan metode eksperimen mempunyai tujuan agar siswa mampu 

mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang 

dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Juga siswa dapat terlatih 

dalam cara berpikir ilmiah (scientific thingking). Melalui eksperimen siswa 
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menemukan bukti kebenaran dari teori sesuatu yang sedang dipelajarinya 

(Roestiyah, 2008: 80). 

Dengan melakukan eksperimen siswa akan menjadi lebih yakin atas suatu 

hal daripada hanya menerima dari guru dan buku, dapat memperkaya pengalaman, 

mengembangkan sikap ilmiah, dan hasil  belajar akan bertahan lebih lama dalam 

ingatan siswa. metode eksperimen ini paling tepat apabila digunakan untuk 

merealisasikan pembelajaran dengan pendekatan inkuiri. Pada pelaksanaan 

eksperimen tersebut, untuk dapat memaparkan dengan tepat tentang tujuan 

percobaan tentu harus memahami variabel-variabel yang terlibat (Rustaman dkk, 

2005: 109). 

 

2.3 Belajar dan Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek 

lain yang ada pada individu yang belajar. Seperti dikemukakan oleh Mouly belajar 

pada hakikatnya adalah proses proses perubahan tingkah laku seseorang berkat 

adanya pengalaman. Dengan demikian, belajar pada dasarnya adalah proses 

perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Perubahan tingkah lau 

menurut Witherington meliputi perubahan keterampilan, kebiasaan, sikap, 

pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi, sedangkan yang dimaksud dengan 
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pengalaman dalam proses belajar tidak lain adalah interaksi antara individu 

dengan lingkungan (Sudjana, 1989: 5-6). 

Kemampuan-kemampuan yang menjadi pemahaman konsep diklasifikasikan 

oleh Benjamin Bloom (Firman, 2000: 12) ke dalam tiga kategori besar, yaitu: 

1) Domain kognitif, meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau 

prinsip yang telah dipelajari, dan kemampuan-kemampuan intelektual, seperti 

mengaplikasikan prinsip atau konsep, menganalisi, mensintesis, dan 

mengevaluasi. 

2) Domain afektif, mencakup penilaian minat, sikap dan nilai-nilai yang 

ditanamkan melalui belajar mengajar. 

3) Domain psikomotor, mencakup kemampuan yang berupa keterampilan fisik 

atau keterampilan manipulative, seperti misalnya keterampilan menyusun alat-

alat percobaan dan melakukan percobaan 

 

2.4 Pemahaman Konsep 

Pemahaman dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap atau 

menangkap makna dan arti dari bahan atau materi yang dipelajari. Kemampuan 

tersebut dapat dinyatakan dengan menterjemahkan suatu materi kedalam bentuk 

yang lain, menginterpretasikan materi (menjelaskan dengan susunan kalimat 

sendiri dan meringkas), meramalkan akibat dari suatu kejadian, membuat 

perkiraan tentang kecenderungan yang nampak dalam tata tertentu (seperti grafik), 

serta menguraikan isi pokok dari suatu bacaan (krathwohl, 2002:215; Nirmalasari, 

2011: 184). 
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Dimensi proses kognitif berdasarkan revisi taksonomi Bloom terdiri atas 6 

tingkatan dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Struktur Dimensi Proses Kognitif dalam Revisi Taksonomi Bloom 

 

1.0  Remember Retrieving relevant knowledge from long-term memory 

 1.1 Recognizing 

 1.2 Recalling 

2.0 Understand Determining the meaning of instructional messages, 

including oral, written, and graphic communication  2.1 interpreting 

 2.2 Exemplifying 

 2.3 classifyng 

 2.4 summaring 

 2.5 infering 

 2.6 comparing 

 2.7 explaining 

3.0 Apply Carrying out or usingt procedure in a given situation 

 3.1 executing 

 3.2 implementing 

4.0 Analyze Breaking material into its constituent parts and 

detecting how the parts relate to one another and to an 

overall structure or purpose 

 4.1 differentiating 

 4.2 organizing 

 4.3 attributing 

5.0 Evaluate Making judgments based on criteria and standards 

 5.1 cheching 

 5.2 critiquing 

6.0 Create Putting element together to form a novel, coherent 

whole or make an original product  6.1 generating 

 6.2 planning 

 6.3 producing 

(Krathwohl, 2002: 215) 

 

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dimensi proses kognitif terdiri atas 6 

tingkatan yaitu: 

1)  Remember (Mengingat) 

Mengingat adalah kemampuan memperoleh kembali pengetahuan yang 

relevan dari memori jangka panjang. Kategori Remember terdiri dari proses 

kognitif Recognizing (mengenal kembali) dan Recalling (mengingat). Untuk 
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menilai Remember, siswa diberi soal yang berkaitan dengan proses kognitif 

 Recognizing (mengenal kembali) dan Recalling (mengingat). 

2) Understand (Memahami) 

Memahami adalah kemampuan merumuskan makna dari pesan pembelajaran 

dan mampu mengkomunikasikannya dalam bentuk lisan, tulisan maupun 

grafik. Siswa mengerti ketika mereka mampu menentukan hubungan antara 

pengetahuan yang baru diperoleh dengan pengetahuan mereka yang lalu. 

Kategori Understand terdiri dari proses kognitif Interpreting 

(menginterpretasikan), Exemplifying (memberi contoh), Classifying 

(mengklasifikasikan), Summarizing (menyimpulkan), Inferring (menduga), 

Comparing (membandingkan), dan Explaining (menjelaskan) 

3) Apply (Menerapkan) 

Menerapkan adalah kemampuan menggunakan prosedur untuk menyelesaikan 

masalah. Siswa memerlukan latihan soal sehingga siswa terlatih untuk 

mengetahui prosedur apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. 

Kategori menerapkan (Apply) terdiri dari proses kognitif kemampuan 

melakukan (Executing) dan kemampuan menerapkan (Implementing). 

4) Analyze (Menganalisis) 

Menganalisis meliputi kemampuan untuk memecah suatu kesatuan menjadi 

bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut 

dihubungkan satu dengan yang lain atau bagian tersebut dengan 

keseluruhannya. Analisis menekankan pada kemampuan merinci sesuatu 

unsur pokok menjadi bagian-bagian dan melihat hubungan antar bagian 
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tersebut. Di tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisa informasi 

yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam 

bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu 

mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario 

yang rumit. Kategori Apply terdiri kemampuan membedakan (Differentiating), 

mengorganisasi (Organizing) dan memberi simbol (Attributing). 

5) Evaluate (Menilai) 

Menilai didefinisikan sebagai kemampuan melakukan judgement berdasar 

pada kriteria dan standar tertentu. Kriteria sering digunakan adalah 

menentukan kualitas, efektifitas, efisiensi, dan konsistensi, sedangkan standar 

digunakan dalam menentukan kuantitas maupun kualitas. Evaluasi mencakup 

kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau 

beberapa hal, bersama dengan pertanggungjawaban pendapat itu yang 

berdasar kriteria tertentu. Adanya kemampuan ini dinyatakan dengan 

memberikan penilaian terhadap sesuatu. Kategori menilai terdiri dari Checking 

(mengecek) dan Critiquing (mengkritik). 

6) Create (Berkreasi) 

Create didefinisikan sebagai menggeneralisasi ide baru, produk atau cara 

pandang yang baru dari sesuatu kejadian. Create di sini diartikan sebagai 

meletakkan beberapa elemen dalam satu kesatuan yang menyeluruh sehingga 

terbentuklah dalam satu bentuk yang koheren atau fungsional. Siswa 

dikatakan mampu Create jika dapat membuat produk baru dengan merombak 

beberapa elemen atau bagian ke dalam bentuk atau stuktur yang belum pernah 
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diterangkan oleh guru sebelumnya. Proses Create umumnya berhubungan 

dengan pengalaman belajar siswa yang sebelumnya. 

Penelitian ini hanya akan menilai pemahaman konsep siswa berdasarkan 

dimensi proses kognitif revisi taksonomi Bloom C1-C6. 

 

2.5 Sikap Ilmiah 

Pelajaran kimia bagi kelas XI termasuk dalam jenjang kelas 10-12 memiliki 

indikator pengembangan karakter: rasa ingin tahu, jujur, peduli lingkungan, 

senang membaca, kritis, toleransi, peduli sosial, religius, disiplin, komunikatif, 

mandiri, dan cinta tanah air (Depdiknas, 2010: 47-48). Sikap peserta didik 

terhadap mata pelajaran harus lebih positif setelah peserta didik mengikuti 

pembelajaran. Perubahan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pembentukan sikap mental dan 

perilaku anak didik tidak akan terlepas dari soal penanaman nilai-nilai, transfer of 

values. Sejalan dengan KTSP salah satu kompetensi sains adalah siswa memiliki 

sikap ilmiah yang mencakup sikap jujur dan objektif terhadap fakta, bersikap 

terbuka terhadap pandangan yang terbukti kebenarannya, kritis terhadap 

pernyataan ilmiah (Akbariani, 2011: 16).  

Pendidikan untuk pembelajaran  kimia perlu dan dapat dimuati unsur 

pembentukan karakter melalui pengembangan sikap ilmiah. Sikap yang 

dikembangkan dalam sains adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah mengandung dua 

makna, yaitu attitude to science dan attitude of science. Pertama, mengacu pada 

sikap terhadap sains, sedangkan yang kedua, mengacu pada sikap yang melekat 
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setelah mempelajari sains. Disebutkan dalam Akbariani (2011: 17) ada beberapa 

karakteristik sikap ilmiah, yaitu mengembangkan keingintahuan tentang 

lingkungannya, percaya bahwa setiap akibat ada sebabnya, mempunyai 

pandangan terbuka, berpikir kritis, bebas dari penyimpangan, menghargai 

pendapat orang lain, mempertahankan kejujuran, kesabaran, ketelitian, 

kecermatan, dan kedisiplinan. 

Sikap ilmiah menurut Sardinah, dkk (2012: 73) dibagi menjadi beberapa 

aspek dan indikator sesuai yang tercantum pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Aspek Sikap Ilmiah dalam Melaksanakan Kegiatan Praktikum 

IPA 

 

No Aspek-aspek sikap ilmiah indikator 

1. Ilmuwan bersifat jujur 1) Melaporkan pemerhatian asal walaupun 

pemerhatian asal menyangkal hipotesis 

awal 

2 Ilmuwan harus terbuka 

pada ide-ide baru. 

2) Kesediaan untuk menukar pandangan 

  3) Menerima hasil penyelidikan sesuai 

dengan data walaupun tidak sesuai 

dengan hipotesis 

3. Ilmuwan harus 

bertanggung jawab 

terhadap keilmuwannya 

4) Menjaga alat dan bahan yang dilakukan 

dalam praktikum atau penyelidikan 

  5) Melaksanakan tugas dan kewajiban yang 

dibebankan dalam kegiatan percobaan 

atau penyelidikan 

4. Ilmuwan harus bersikap 

objektif 

6) Sikap mempertimbangkan semua data 

yang ada sebelum membuat keputusan 

  7) Melaporkan apa adanya tanpa melakukan 

manipulasi data. 

5. Bekerja sama (cooperative) 8) Menghargai pendapat orang lain 

  9) Berpartisipasi dalam melaksanakan 

kegiatan kelompok dalam kegiatan 

pembelajaran 

  10) Menafsirkan bersama-sama terhadap 

hasil pengamatan 

6. Pemikiran kritikal (critical 

mindedness) 

11)  Mencari kejelasan pernyataan atau 

pertanyaan 
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  12)  Mencoba memperoleh informasi yang 

benar 

7. Berlandaskan pada bukti 

(respect for evidence) 

13)  Sikap seseoramg bergantung kepada 

fakta, data-data emperikal dalam 

membuat keputusan 

8. Rasa ingin tahu 14)  Mengajukan dugaan sementara 

(hipotesis) terhadap fenomena alam  

  15)  Mengamati kejadian atau fenomena alam 

yang dilaksanakan dalam praktikum IPA 

9. Sikap mawas diri (hati-

hati) 

16)  Sikap hati-hati dalam melaksanakan 

praktikum 

  17)  Menjaga keamanan dan bahaya yang 

ditimbulkan dalam melaksanakan 

praktikum atau penyelidikan 

10. Kedisiplinan diri 18)  Patuh pada berbagai ketentuan  atau  

peraturan laboratorium 

  19)  Menempatkan alat laboratorium pada 

tempatnya 

11. Kesadaran atau peduli 

lingkungan  

20)  Mengembangkan upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

(Sardinah, dkk, 2012: 73) 

 

Aplikasi pembentukan sikap ilmiah dapat dilaksanakan dalam setiap proses 

pembelajaran, baik dalam menyampaikan materi, melaksanakan percobaan, dalam 

menilai hasil percobaan dan prestasi belajar siswa. Sikap ilmiah sangat bermakna 

dalam interaksi sosial, ilmu pengatahuan dan teknologi. Apabila sikap ilmiah telah 

terbentuk dalam diri siswa maka akan terwujudlah suri tauladan yang baik bagi 

peserta didik, baik dalam melaksanakan penyelidikan atau berinteraksi dengan 

masyarakat. Untuk mengetahui kemunculan sikap ilmiah siswa makan dilakukan 

pengamatan langsung terhadap sikap ilmiah siswa yang dilaksanakan dalam 

praktikum. 

Pada penelitian ini, sikap ilmiah yang akan diteliti hanya meliputi 9 aspek 

yaitu: sikap jujur, terbuka, tanggung jawab, obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, 

rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 
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2.6 Tinjauan Materi Larutan Penyangga 

2.6.1 Materi Larutan Penyangga dalam Kurikulum 

Sesuai yang tertuang dalam silabus, larutan penyangga merupakan materi 

pelajaran kimia yang harus diajarkan kepada siswa SMA sederajat kelas XI 

semester gasal dalam standar kompetensi 4. Memahami sifat-sifat larutan asam-

basa, metode pengukuran, dan terapannya. Kompetensi dasar 4.3 mendeskripsikan 

sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk 

hidup. Indikator: menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga melalui 

percobaan, menghitung pH dan pOH larutan penyangga, menghitung pH larutan 

penyangga dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau dengan 

pengenceran, menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. 

2.6.2 Pengertian Larutan Penyangga 

Larutan penyangga disebut juga larutan penahan, larutan buffer atau larutan 

dapar. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat menahan atau 

mempertahankan harga pH jika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa dan 

pengenceran. Larutan penyangga bekerja paling baik dalam mengendalikan pH 

pada harga pH yang hampir sama dengan pKa komponen asam atau basa, yaitu 

ketika garam sama dengan asam, bisa juga dipergunakan jika [asam]/[garam] atau 

[basa]/[garam] antara 0,1-10. Angka 0,1-10 ini disebut daerah buffer yaitu daerah 

yang masih efektif untuk menahan pH (Supardi & Gatot, 2008: 15-16). 

Kapasitas buffer didefinisikan sebagai jumlah mol per liter asam atau basa 

monobasa kuat yang diperlukan untuk menghasilkan peningkatan atau penurunan 
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satu unit pH didalam larutan (Syukri, 1999: 423). Kapasitas buffer dipengaruhi 

oleh dua hal yaitu: 

1) Jumlah mol komponen penyangga 

Semakin banyak jumlah mol komponen penyangga, semakin besar 

kemampuan untuk mempertahankan pH. 

2) Perbandingan mol komponen penyangga  

Perbandingan mol antara komponen-komponen penyangga sebaiknya antara 

0,1-10. 

2.6.3 Komponen Larutan Penyangga 

Larutan penyangga dibedakan atas larutan penyangga asam dan larutan 

penyangga basa.  

1) larutan penyangga asam. 

Larutan penyangga asam mengandung suatu asam lemah (HA) dengan basa 

konjugasinya (A
-
). Basa konjugasi merupakan basa yang berasal dari asam 

setelah kehilangan H
+
 (Utami dkk, 2009: 181). 

Contoh: 

CH3COOH(aq) + H2O(l)     CH3COO
-
(aq) + H

+
 (aq) + H2O(aq) 

CH3COONa(aq)     CH3COO
-
(aq) + Na

+
(aq)  

Dalam reaksi tersebut, CH3COOH merupakan asam lemah sedangkan 

CH3COO
-
 merupakan basa konjugasi. Campuran asam lemah CH3COOH dan 

basa konjugasinya, yaitu ion CH3COO
-
 membentuk larutan penyangga. 

Dalam pembentukan larutan penyangga ini, ion CH3COO
-
 dapat berasal dari 

garam CH3COONa, CH3COOK, atau (CH3COO)2Ba. 
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2) larutan penyangga basa. 

Larutan penyangga basa mengandung basa lemah (B) dengan asam 

konjugasinya (BH
+
) (Utami dkk, 2009: 181). 

Contoh: 

NH3(aq) + H2O(l)     NH4
+ 

(aq) + OH
-
(aq) 

NH4Cl(aq)    NH4
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

Campuran basa lemah NH4OH dan asam konjugasinya yaitu ion NH4
+ 

membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga, ion 

NH4
+
 dapat berasal dari garam seperti NH4Cl, NH4Br, atau (NH4)2SO4. 

2.6.4 Prinsip Kerja Larutan Penyangga 

Jika kedalam larutan penyangga ditambahkan sedikit asam, asam tersebut 

akan bereaksi dengan zat yang bersifat basa. Begitu juga sebaliknya, jika 

ditambahkan sedikit basa, basa tersebut akan bereaksi dengan zat yang bersifat 

asam. 

1) Pengaruh penambahan sedikit asam atau sedikit basa terhadap larutan 

penyangga 

Sebagai contoh, larutan penyangga yang terbentuk dari campuran asam lemah 

CH3COOH dam basa konjugasinya (ion CH3COO
-
). 

Jika kedalam campuran tersebut ditambahkan sedikit asam, misalnya 

HCl, akan terjadi reaksi berikut, 

CH3COO
-
(aq) + HCl(aq)    CH3COOH(aq) + Cl

-
(aq) 

Berdasarkan reaksi ini, berarti jumlah basa konjugasi (ion CH3COO
-
) akan 

berkurang dan asam lemah CH3COOH akan bertambah. Mekanisme 
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penambahan asam ke dalam larutan penyangga akan menurunkan konsentrasi 

basa konjugasi dan meningkatkan konsentrasi asam. Perubahan ini tidak 

menyebabkan perubahan pH yang besar. 

Jika ke dalam campuran tersebut ditambahkan sedikit basa NaOH akan 

terjadi reaksi berikut, 

CH3COOH(aq) + NaOH(aq)   CH3COO
-
(aq) + Na

+
(aq) + H2O(l) 

Berdasarkan reaksi tersebut, berarti jumlah asam lemah CH3COOH akan 

berkurang dan basa konjugasi (ion CH3COO
-
) akan bertambah. Seperti pada 

penambahan sedikit asam, perubahan inipun tidak menyebabkan perubahan 

pH yang besar. 

Contoh lain, larutan penyangga dari campuran basa lemah NH4OH dan 

asam konjugasinya (ion NH4
+
). Setiap penambahan asam akan bereaksi 

dengan zat yang bersifat basa dan setiap penambahan basa akan bereaksi 

dengan zat yang bersifat asam.  

Jika ke dalam campuran tersebut ditambahkan sedikit asam, misalnya 

HCl akan terjadi reaksi sebagai berikut: 

NH4OH(aq) + HCl(aq)  NH4
+
(aq) + Cl

-
(aq) + H2O(l) 

Jika kedalam campuran tersebut ditambahkan basa, misalnya NaOH 

akan terjadi reaksi berikut: 

NH4
+
(aq) + NaOH(aq)  NH4OH(aq) + Na

+
(aq) 

Pengaruh penambahan sedikit asam atau sedikit basa terhadap 

campuran basa lemah dan asam konjugasinya, praktis tidak mengubah pH 
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larutan penyangga tersebut selama penambahan asam atau basa tersebut tidak 

sampai menghabiskan salah satu komponen buffer (Sutresna, 2006: 107-108). 

2) Pengaruh pengenceran terhadap larutan penyangga 

Derajat keasaman atau pH suatu larutan penyangga ditentukan oleh 

komponen-komponennya. Dalam perhitungan pH larutan penyangga, 

komponen-komponen tersebut membentuk perbandingan tertentu. Jika 

campuran tersebut diencerkan, harga perbandingan komponen-komponen 

tersebut tidak berubah sehingga pH larutan penyangga juga praktis tidak 

berubah. Berapapun tingkat pengenceran larutan penyangga, secara teoritis 

tidak akan mengubah harga pH. 

2.6.5 Perhitungan pH Larutan Penyangga 

Contoh larutan penyangga yang terbentuk dari campuran asam lemah 

CH3COOH dan basa konjugasinya yaitu ion CH3COO
-
. Ion CH3COO

-
 berasal dari 

garam yang mengandung asetat seperti CH3COONa. Dalam air kedua senyawa 

tersebut mengalami ionisasi; 

CH3COOH(aq)    CH3COO
-
(aq) + H

+
(aq) 

CH3COONa (aq)     CH3COO
-
 (aq) + Na

+
 (aq) 

Persamaan tetapan kesetimbangan (Ka): 

Ka  = 
����������	
	�  �������������  

[H
+
] =�� � �������������������	
	� 

Secara umum persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut, 

[H
+
] =�� � �	�	� ���	���	������	
	� 
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Atau 

[H
+
] =�� � �	�	� ���	����	�	 ������	��� 

Selanjutnya konsentrasi asam lemah ditulis [a] dan konsentrasi anion yang 

berasal dari garam ditulis [g], tetapi besarnya bergantung pada jumlah anion yang 

diikat. 

Rumus pH untuk penyangga asam: 

[H
+
] = �� � �	����  atau  ���� = �� � ����	� ��� 	/!����	� ��� �/! 

Jika volume sama, maka: 

[H
+
]  = �� � ����	� ��� 	����	� ��� � 

Karena pH = -log [H
+
], maka 

-log [H
+
]  = − log �� − &'( 	� 

pH  = pKa – log 
	� 

dengan:  Ka = tetapan disosiasi asam lemah 

  a = jumlah mol asam lemah 

  g = jumlah mol basa konjugasi (garam) 

 

Rumus pH untuk penyangga basa: 

[OH
-
] = �) � ������  atau  �*�+� = �) � ����	� ��� �/!����	� ��� �/!   

 

Jika volume sama, maka: 

[OH
-
]  = �) � ����	� ��� �����	� ��� � 

Karena pOH= -log [OH
-
], maka: 

-log [OH-] = − log �) − log ��  
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pOH  = pKb - log �� 

dengan: Kb = tetapan ionisasi basa lemah 

  b = jumlah mol basa lemah. 

  g = jumlah mol asam konjugasi (garam) 

(Utami dkk, 2009: 191-192) 

2.6.6 Fungsi Larutan Penyangga 

Sistem larutan penyangga banyak digunakan dalam reaksi-reaksi kimia. 

Misalnya, reaksi kimia yang banyak digunakan dalam bidang kesehatan dan 

dalam tubuh manusia, dalam reaksi kimia tersebut dibutuhkan pH yang stabil 

(Keenan et al., 1984: 629). Berikut beberapa fungsi larutan penyangga: 

1) Fungsi Larutan Penyangga dalam Bidang Kesehatan 

Pada bidang farmasi, banyak zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH 

stabil. Perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif tersebut berkurang 

atau hilang sama sekali. Contohnya: obat tetes mata digunakan campuran asam 

borat (H2BO3) dan natrium borat (NaHBO3). Obat tetes mata harus memiliki 

pH yang sesuai dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang 

mengakibatkan rasa perih pada mata. Pada minuman isotonik maupun sari buah 

digunakan campuran asam sitrat dan natrium sitrat. 

2) Fungsi Larutan Penyangga dalam Tubuh 

Pada tubuh manusia, sistem larutan penyangga terdapat dalam sel, cairan antar 

sel dan dalam darah. Sistem larutan penyangga dalam sel, contohnya adalah 

campuran asam dihidrogen fosfat (H2PO4
-
) dan basa konjugasinya yaitu 

monohidrogen fosfat (HPO4
2-

). Sistem larutan penyangga dalam cairan antar 

sel, contohnya adalah  campuran asam karbonat (H2CO3) dan basa 

konjugasinya yaitu ion bikarbonat (HCO3
-
). Sistem larutan penyangga dalam 
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darah, contohnya yaitu campuran asam karbonat (H2CO3) dan basa 

konjugasinya (ion bikarbonat HCO3
-
) serta campuran asam hemoglobin HHb 

dan basa konjugasinya HbO2
- 
. 

 

2.7 Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan: 

1) Khan (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Effect of Inquiry Teaching 

method on the Development of Science skills Through the Teaching of biology 

in Pakistan” , hasil penelitian menyatakan bahwa metode pembelajaran 

laboratorium inkuiri lebih efektif meningkatkan keterampilan proses sains 

dibanding metode pembelajaran laboratorium tradisional. 

2) Kholifudin (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pembelajaran Fisika 

dengan Inkuiri Terbimbing Melalui Metode Eksperimen dan Demonstrasi 

Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa”, hasil penelitian menyatakan penggunaan 

metode eksperimen memberikan efek yang lebih signifikan terhadap 

peningkatan prestasi belajar siswa dibanding metode demonstrasi, siswa yang 

dibelajarkan dengan metode eksperimen mendapatkan prestasi yang lebih baik 

dari pada mereka yang dibelajarkan melalui metode demonstrasi, metode 

eksperimen lebih menggerakkan ide dan melibatkan siswa pada keseluruhan 

aktifitas belajar. 

3) Suriyani, dkk (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Inkuiri Terhadap Keterampilan Generik Sains dan Pemahaman 

konsep Siswa Kelas X SMAN 1 Tinombo”, hasil penelitian menyatakan 
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terdapat pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap pemahaman konsep 

siswa. 

4) Benita (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pemahaman 

Konsep Siswa SMA Pada Materi Aspek Kunatitatif Elektrolisis Melalui 

Pembelajaran dengan Pendekatan Inkuiri”, hasil penelitian menyatakan 

pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa karena 

pendekatan inkuiri merupakan pembelajaran yang menekankan pada proses 

keterlibatan siswa untuk menemukan sendiri materi yang dipelajari dengan 

bimbingan guru serta membuat siswa untuk lebih aktif dalam berpikir.  

 

2.8 Kerangka Berpikir 

Strategi pembelajaran yang cocok untuk materi tertentu yang dalam teknik 

pelaksanaanya dilakukakan melalui metode pembelajaran merupakan salah satu 

faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila tujuan pembelajaran telah tercapai. 

Tujuan pembelajaran dibedakan menjadi tiga ranah, yaitu: ranah kognitif, 

psikomotorik, dan ranah afektif. Sebagian besar guru hanya menekankan pada 

penilaian ranah kognitif dan mengesampingkan ranah afektif (sikap). Pada 

pembelajaran materi larutan penyangga dalam silabus tertuang perlu adanya 

kegiatan siswa dalam merancang praktikum, namun kenyatannya kegiatan 

praktikum tidak dilakukan di SMAN 7 Semarang. Pembelajaran hanya 

menekankan konsep tanpa adanya kegiatan praktikum sehingga pemahaman 

konsep siswa dan sikap ilmiah rendah, terlihat dari nilai UAS semester gasal kelas 
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XI SMAN 7 Semarang memiliki rata-rata rendah yaitu 67,83 dengan persentase 

ketuntasan masih kurang dari 75%. Materi larutan penyangga yang bersifat 

abstrak dan banyak mengandung bahasa simbolik yang perlu di pahami siswa 

melalui pengalaman belajar dalam kegiatan eksperimen membuat pandangan sulit 

bagi siswa terhadap materi ini. Penerapan metode eksperimen berpendekatan 

inkuiri diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan sikap ilmiah 

siswa SMA khususnya di SMAN 7 Semarang sebagai lokasi penelitian. Secara 

ringkas gambaran penelitian disajikan pada Gambar 2.1 
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2.9 Hipotesis 

 

 

 

 

Penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri 

Materi kimia larutan penyangga 

Proses pembelajaran: 

1. Teoritik, mengesampingkan 

praktik (tidak sesuai isi 

silabus)  

2. Praktikum verifikatif 

3. Sikap ilmiah tidak dibekalkan 

Bahasan: 

1. Abstrak 

2. Bahasa simbolik 

3. Kesadaran akan skala 

1. Pemahaman konsep 

siswa rendah. 

2. Sikap ilmiah siswa 

rendah. 

Siswa kesulitan  

Pembelajaran dengan metode eksperimen berpendekatan inkuiri akan berpengaruh 

positif terhadap pemahaman konsep dan meningkatkan sikap ilmiah siswa 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

perlu 
Kegiatan eksperimen 

Berbantuan LKS 1. Pemecahan masalah 

2. Perumusan hipotesis 

3. Perancangan eksperimen 

4. Analisis data eksperimen 

5. Penemuan konsep 
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2.9 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2010: 96).  

Berdasarkan permasalahan yang ditentukan maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian adalah: 

1) Penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi larutan 

penyangga berpengaruh positif terhadap pemahaman konsep siswa. 

2) Penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi larutan 

penyangga meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

3) Penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi larutan 

penyangga meningkatkan sikap ilmiah siswa 

4) Siswa memberikan tanggapan positif terhadap penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri pada materi larutan penyangga. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMAN 7 Semarang yang beralamat di Jalan 

Untung Suropati, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. 

Alasan dipilihnya SMAN 7 Semarang sebagai lokasi penelitian dikarenakan di 

SMA tersebut tidak dilakukan kegiatan praktikum pada materi larutan penyangga 

sesuai tuntutan kurikulum dan sikap ilmiah belum dibekalkan. 

 

3.2 Subyek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah siswa kelas XI IA SMAN 7 Semarang tahun ajaran 

2012/2013 kecuali kelas XI IA 2. 

 Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

 

Kelas Jumlah siswa 

XI IA 1 38 

XI IA 3 37 

XI IA 4 38 

XI IA 5 38 

 

Populasi penelitian seperti yang termuat pada Tabel 3.1 mempunyai 

kesamaan dalam hal berikut: 

1) Siswa-siswi berada dalam tingkatan kelas yang sama, yaitu kelas XI IA 

SMAN 7 Semarang tahun ajaran 2012/2013. 
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2) Siswa-siswi berada dalam semester yang sama, yaitu semester genap tahun 

ajaran 2012/2013. 

3) Siswa-siswi diajar oleh guru yang sama, memiliki jumlah jam pelajaran yang 

sama, media dan kurikulum yang seragam. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010: 

174). Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik cluster random sampling yaitu pengambilan sampel penelitian berupa 

kelompok yang dilakukan secara acak dengan pertimbangan populasi yang ada 

terbagi dalam kelas-kelas yang berdistribusi normal dan memiliki homogenitas 

yang sama. Salah satu kelas bertindak sebagai kelas eksperimen sedangkan kelas 

lainnya sebagai kelas kontrol.  

Alasan digunakan teknik cluster random sampling dalam penelitian ini 

adalah: supaya penelitian obyektif maka pengambilan sampel dilakukan secara 

acak; karena desain penelitian yang digunakan adalah pretest-postest kontrol 

group design  maka pemilihan sampel harus secara random (Sugiyono, 2010: 

113); pada SMA terdapat tingkatan-tingkatan kelas X, XI, XII kelompok kelas 

tersebut dipandang sebagai tingkatan sehingga sampel diambil secara cluster 

random. 

Setelah dilakukan analisis tahap awal yang meliputi uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji anava, anggota populasi normal dan memiliki sebaran 

homogen, sehingga memenuhi syarat untuk diambil sampel secara cluster random 

sampling. Pemilihan sampel dilakukan dengan mengambil salah dua dari empat 
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buah gulungan kertas yang masing-masing bertuliskan anggota populasi yaitu 

kelas XI IA 1, XI IA 3, XI IA 4, dan XI IA 5. Didapatkan kelas XI IA 1 sebagai 

kelas eksperimen dan XI IA 5 sebagai kelas kontrol, sehingga jumlah sampel 

adalah 50% dari jumlah anggota populasi.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2010: 161). Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1) Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2010: 61). Variabel 

bebas dalam penelitan ini adalah pembelajaran menggunakan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri pada kelas eksperimen dan pembelajaran 

menggunakan metode eksperimen verifikatif pada kelas kontrol. 

2) Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang di dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010: 61). Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah pemahaman konsep dan sikap ilmiah siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol semester genap SMAN 7 Semarang. 

Instrumen yang digunakan untuk menilai pemahaman konsep siswa 

adalah soal tes tertulis berbentuk pilihan ganda rentang C1 sampai C6 sesuai 

revisi taksonomi Bloom tahun 2002. Pemahaman konsep yang dinilai berupa 

dimensi proses kognitif yang terdiri dari enam tingkatan yaitu: aspek 
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mengingat (C1), aspek memahami (C2), aspek menerapkan (C3), aspek 

menganalisis (C4), aspek menilai (C5), dan aspek berkreasi (C6). penilaian 

pemahaman konsep menggunakan soal pretes dan soal postes. Soal pretes dan 

soal postes pemahaman konsep dapat dilihat pada Lampiran 27 sampai 32. 

Instrumen yang digunakan untuk menilai sikap ilmiah adalah lembar 

pengamatan sikap ilmiah dan angket sikap ilmiah yang terdiri dari angket 

sikap ilmiah kegiatan praktikum dan angket sikap ilmiah kegiatan di kelas. 

Aspek sikap ilmiah yang dinilai terdiri dari enam aspek yaitu: sikap jujur, 

terbuka, tanggung jawab, obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, rasa ingin 

tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. Penilaian dilakukan dengan mengamati 

sikap ilmiah siswa melalui lembar pengamatan pada setiap proses 

pembelajaran dengan bantuan observer. Selain itu, untuk melengkapi data 

sikap ilmiah lembar pengamatan digunakan angket sikap ilmiah yang diisi 

langsung oleh siswa setelas semua kegiatan pembelajaran selesai. Lembar 

pengamatan sikap ilmiah dan angket sikap ilmiah dapat dilihat pada Lampiran 

17 sampai 21. 

3) Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah guru, materi pembelajaran, 

jumlah jam pelajaran, dan kurikulum. Cara mengontrol variabel kontrol agar 

tidak mempengaruhi variabel bebas adalah proses pembelajaran dilakukan 

dalam satu waktu yang sama. 
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3.4 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain penelitian 

pretest-postest kontrol group design. Pada desain penelitian pretes-postest kontrol 

group design terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi 

soal pretes dan postes pemahaman konsep untuk mengetahui keadaan awal dan 

akhir, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Hasil pretes yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara 

signifikan. Pengaruh perlakuan adalah (O2-O1) – (O4-O3) (Sugiyono, 2010: 112-

113). Desain penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1. 

 Tabel 3.2 Desain Penelitian Pretes-Postest Kontrol Group Design 

 

kelompok Pretes perlakuan Postes 

I O1 X O2 

II O3 Y O4 

 

Keterangan: 

I = kelas eksperimen 

II = kelas kontrol 

O1 = nilai pretes kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan 

O2 = nilai postes kelas eksperimen setelah diberi perlakuan 

O3 = nilai pretes kelas kontrol sebelum diberi perlakuan 

O4 = nilai postes kelas kontrol setelah diberi perlakuan 

X = pembelajaran dengan metode eksperimen berpendekatan inkuiri 

Y = pembelajaran dengan metode eksperimen verifikatif 

 

Pada penelitian ini untuk mengetahui sikap ilmiah awal siswa dilakukan 

dengan melakukan pengamatan ketika siswa melakukan kegiatan praktikum asam 

basa dan dengan melakukan wawancara kepada guru untuk melengkapi data 

lembar pengamatan sebelum kelas anggota sampel diberi perlakuan. Sikap ilmiah 

akhir siswa diperoleh dengan melakukan pengamatan pada setiap kegiatan 

pembelajaran. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2010: 203). Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

nilai UAS semester gasal populasi, daftar nama siswa anggota populasi, dan 

jadwal pelajaran kelas XI SMAN 7 Semarang. Hasil dokumentasi didapatkan 

rata-rata nilai UAS populasi sebesar 67,83. 

2) Metode tes 

Metode tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes prestasi atau 

achievement  untuk mengukur pemahaman konsep siswa. Sebelum tes 

digunakan untuk mengukur pemahaman konsep siswa dilakukan uji coba soal 

yang dilanjutkan dengan analisis validitas dan reliabilitas. 

3) Metode pengamatan 

Metode pengamatan digunakan untuk mengamati sikap ilmiah siswa yang 

diamati selama proses pembelajaran sebagai fokus penelitian. 

4) Metode wawancara 

Wawancara berupa interviu bebas dimana pewawancara (peneliti dan 

observer) menanyakan apa saja kepada siswa untuk melengkapi data sikap 

ilmiah melalui pengamatan. 
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5) Metode angket 

Metode angket digunakan untuk mengukur sikap ilmiah siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, dan juga umtuk mengetahui tanggapan siswa 

kelas eksperimen setelah diberi pembelajaran dengan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri. Angket sikap ilmiah dapat dilihat pada Lampiran 20 

dan 21, sedangkan untuk angket tanggapan siswa dapat dilihat pada 

Lampiran 22. 

Jenis data, aspek yang dinilai, metode dan instrumen yang digunakan untuk 

pengumpulkan data pada penelitian ini, disajikan dalam Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Jenis data, Aspek yang dinilai, Metode dan Instrumen Penelitian 

 

No Jenis data Aspek yang dinilai Metode Instrumen 

1. Pemahaman 

konsep 

1) Definisi Konsep 

larutan penyangga 

Tes Soal pretes 

dan postes 

pemahaman 

konsep 

  2) Perbedaan larutan 

penyangga dan 

bukan larutan 

penyangga 

 

  3) Komponen larutan 

penyangga 

  

  4) Perhitungan pH 

larutan penyangga 

  

  5) Prinsip kerja 

larutan penyangga 

  

  6) Penambahan 

sedikit asam, basa, 

dan pengenceran 

pada larutan 

penyangga 

  

  7) Peranan larutan 

penyangga 

  

2. Sikap ilmiah siswa 1) Jujur  Pengamatan  Lembar 

pengamatan 

sikap ilmiah 

  2) Terbuka   

  3) Tanggung jawab  

  4) Bekerja sama Angket  Angket sikap 

ilmiah   5) Obyektif   

  6) Berpikir kritis   
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  7) Rasa ingin tahu   

  8) Disiplin    

  9) Peduli lingkungan    

3. Tanggapan Siswa 

terhadap 

penerapan metode 

eksperimen 

berpendekatan 

inkuiri 

1) Menarik dan 

menyenangkan 

Angket  Angket 

tanggapan 

siswa  2) Pemahaman 

konsep 

 

 3) Peningkatan 

kemampuan 

meningingat 

konsep 

 

 4) Motivasi belajar   

 5) Kecocokan dengan 

materi larutan 

penyangga 

  

  6) Penerapan untuk 

materi lain 

  

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari tahap persiapan, tahap uji coba, dan tahap 

pelaksanaan penelitian. 

3.6.1 Tahap persiapan 

1) Menganalisis Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dalam 

kurikulum KTSP yang mendukung penelitian. 

2) Membuat kisi-kisi instrumen penelitian berdasarkan dimensi ranah 

kognitif yang digunakan dan indikator sikap ilmiah. 

3) Menyusun instrumen penelitian yang berupa soal tertulis pilihan ganda 

pemahaman konsep, lembar pengamatan sikap ilmiah, angket sikap ilmiah, 

dan angket tanggapan siswa. 
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3.6.2 Tahap uji coba 

1) Instrumen tes pemahaman konsep diuji cobakan pada siswa kelas XII IA 1 

SMAN 7 Semarang pada tanggal 8 Februari 2012. 

2) Memberi skor dan menganalis hasil tes uji coba untuk menentukan 

instrumen yang akan digunakan pada pelaksanaan penelitian. 

3.6.3 Tahap pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di SMAN 7 Semarang semester genap Tahun 

ajaran 2012/2013 pada tanggal 12 Februari sampai tanggal 2 April 2013. Materi 

yang diajarkan mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan pada standar 

kompetensi memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan 

terapannya, kompetensi dasar 4.3 mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan 

peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup, dengan indikator: (a) 

menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga melalui percobaan; (b) 

menghitung pH dan pOH larutan penyangga; (c) menghitung pH larutan 

penyangga dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau dengan 

pengenceran; dan (d) menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk 

hidup. 

Mangacu dari standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator diatas, 

materi larutan penyangga yang diajarkan meliputi sub materi: (a) definisi konsep 

larutan penyangga; (b) perbedaan larutan penyangga dan bukan larutan 

penyangga; (c) komponen larutan penyangga; (d) perhitungan pH larutan 

penyangga; (e) prinsip kerja larutan penyangga; (f) penambahan sedikit asam, 

basa, dan pengenceran pada larutan penyangga; dan (g) peranan larutan 
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penyangga. Penelitian dilaksanakan dalam tujuh kali pertemuan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

3.6.3.1 Kelas Eksperimen 

Pada penelitian ini, sebagai kelas eksperimen adalah kelas XI IA 1. 

Pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri. Pembelajaran dilaksanakan dalam tujuh kali pertemuan. 

Rincian kegiatan pembelajaran kelas eksperimen disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kegiatan Pembelajaran Kelas Eksperimen 

pertemuan Jam pelajaran Kegiatan pembelajaran 

1 2 Pretes dan pengerjaan soal tes orientasi inkuiri 

2 2 Penjelasan langkah-langkah inkuiri dan 

perumusan hipotesis (diskusi dan kekritisan 

dalam memecahkan masalah di LKS) 

3  2  Pembuatan rancangan eksperimen sesuai 

hipotesis (diskusi) 

4 2 Praktikum pengaruh penambahan sedikit asam, 

basa, dan pengenceran pada larutan penyangga 

(diskusi) 

5 2 Penemuan konsep larutan penyangga sesuai hasil 

praktikum (diskusi dan keaktifan menjawab soal) 

6 2 Peranan larutan penyangga (diskusi dan keaktifan 

dalam berpendapat) 

7 2 Postes,pengisian angket sikap ilmiah, dan angket 

tanggapan siswa. 

 

Pertemuan pertama pada kelas eksperimen dilakukan kegiatan pengerjaan 

soal pretes pemahaman konsep selama 60 menit. Setelah itu dilakukan kegiatan 

pengerjaan soal tes orientasi inkuiri, soal ini mengungkap pengetahuan awal siswa 

mengenai konsep-konsep dan langkah-langkah inkuiri yang dimiliki siswa. Hasil 

analisis soal orientasi inkuiri terangkum pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Hasil Analisis Soal Orientasi Inkuiri 

No Konsep dan langkah-langkah inkuiri Persentase penguasaan awal siswa 

1. Definisi masalah 47,37% 

2. Definisi dan langkah penyusunan 

hipotesis 

68,42% 

3. Definisi variabel 44,74% 

4. Langkah merancang eksperimen 76,32% 

5. Cara pembuatan kesimpulan 55,26% 

6. Tujuan praktikum berbasis inkuiri 36,84% 

 

Berdasarkan Tabel 3.5 diketahui sebanyak 47,37% siswa memiliki 

pengetahuan awal mengenai definisi masalah yang harus dipecahkan sebagai 

langkah awal kegiatan inkuiri, sebanyak 68,42% siswa mengetahui pengertian 

hipotesis dan cara pembuatannya, sebanyak 44,74% siswa mengetahui variabel 

sebagai acuan untuk pembuatan rancangan eksperimen, sebanyak 76,32% siswa 

mengetahui langkah merancang eksperimen, 55,26% siswa mengetahui cara 

membuat kesimpulan yang benar, dan hanya 36,84% siswa mengetahui tujuan 

praktikum inkuiri dimana praktikum bertujuan untuk menemukan teori bukan 

untuk membuktikan teori. Hasil tes orientasi inkuiri siswa menjadi acuan guru 

untuk menentukan lamanya pembelajaran dan menentukan bagian pembelajaran 

inkuiri yang harus lebih ditekankan pada siswa. 

Pertemuan kedua dilakukan kegiatan penjelasan langkah inkuiri yang 

dibantu dengan LKS inkuiri. LKS inkuiri berisi langkah inkuiri penuntun siswa. 

Sebelum memulai pembelajaran menggunakan metode eksperimen berpendekatan 

inkuiri, penting bagi siswa untuk terlebih dahulu mengetahui pengertian metode 

eksperimen dan langkah-langkah inkuiri. Siswa secara berkelompok melakukan 

diskusi membuat hipotesis berdasarkan masalah yang disajikan dalam LKS. 

Pembuatan hipotesis dilakukan secara individu dengan mencantumkan sumber 
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informasi dalam pembuatan hipotesis. Kendala yang dihadapi adalah banyak 

siswa yang tidak tertarik dengan pembuatan hipotesis karena menurut mereka hal 

itu tidak penting, menuntuk banyak berpikir, sebagian siswa berpendapat lebih 

baik membahas materi pelajaran secara langsung seperti yang biasa dilakukan 

guru mitra. Kendala tersebut di atasi dengan pemberian informasi mengenai 

manfaat eksperimen berbasis inkuiri terhadap ilmu sains khususnya kimia. Setelah 

mendengar penjelasan akhirnya siswa mengerti dan mau membuat hipotesis. 

Banyak pertanyaan yang diajukan siswa karena metode ini baru bagi siswa, tapi 

dari sinilah rasa ingin tahu dan sikap berpikir kritis siswa mulai tertanam. RPP 

kelas eksperimen pertemuan kedua dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Pertemuan ketiga dilakukan perancangan eksperimen dengan langkah-

langkah menentukan alat, bahan, dan cara kerja sesuai hipotesis yang dibuat 

siswa. Kemudian dilakukan diskusi perwakilan kelompok mengenai rancangan 

eksperimen. Kendala yang dihadapi adalah ada satu kelompok yang tidak mau 

membuat rancangan eksperimen karena malas, hal ini diatasi dengan menyuruh 

kelompok lain untuk maju presentasi terlebih dahulu kemudian mewajibkan 

kelompok tersebut menyimak hasil rancangan temannya barulah akhirnya 

kelompok tersebut bisa belajar dari temannya dan harus maju untuk presentasi. 

Kendala lain yang dihadapi adalah presentasi berjalan dengan sangat monoton, 

tidak ada satupun siswa yang mau bertanya, hal ini diatasi dengan pemberian 

pertanyaan oleh guru tetapi meminta siswa dari kelompok lain yang menanyakan 

kepada kelompok yang presentasi, akhirnya tanya jawab dan keaktifan dalam 
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diskusi kelompok dapat terbentuk. RPP kelas eksperimen pertemuan ketiga dapat 

diihat pada Lampiran 3. 

Pertemuan keempat dilakukan praktikum mengenai pengaruh penambahan 

sedikit asam, basa, dan pengenceran pada larutan penyangga. Cara kerja yang 

dilakukan berasal dari hasil diskusi kelompok yang sudah di benarkan oleh guru. 

Masing-masing kelompok melakukan praktikum yang berbeda. Setelah kegiatan 

praktikum selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil praktikum 

dan kesimpulan sementara. Praktikum hampir berjalan lancar namun ada sedikit 

kendala karena siswa banyak yang melakukan foto-foto di laboratorium sehingga 

mengganggu jalannya praktikum. Hal ini diatasi dengan pemberian nasihat kepada 

siswa bahwa hal itu berbahaya, serta dengan adanya penilaian sikap ilmiah oleh 

para observer membuat siswa sadar dengan sendirinya karena sikap mereka 

dinilai. RPP kelas eksperimen pertemuan keempat dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Pertemuan kelima dilakukan kegiatan presentasi perwakilan kelompok 

mengenai hasil praktikum dan penemuan konsep larutan penyangga. Dari hasil 

praktikum, siswa sendiri yang menemukan konsep larutan penyangga, konsep 

tersebut mengenai pengertian larutan penyangga, perbedaan larutan penyangga 

dengan bukan larutan penyangga, komponen larutan penyangga, cara pembuatan 

larutan penyangga, dan pengaruh penambahan asam, basa, pengenceran pada pH 

larutan penyangga. Guru menambahkan penjelasan mengenai perhitungan larutan 

penyangga yang masih sulit ditemukan sendiri oleh siswa dari hasil praktikum, 

siswa juga merasa kesulitan dalam melakukan perhitungan pH larutan penyangga. 

Akhirnya  dengan pemberian latihan soal oleh guru, siswa dapat memahami 
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perhitungan pH larutan penyangga dan meningkatkan sikap berpikir kritis siswa. 

RPP kelas eksperimen pertemuan kelima dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Pertemuan keenam dilakukan kegiatan diskusi mengenai peranan larutan 

penyangga. Hal ini bersifat kontekstual yang mengaitkan materi pelajaran ke 

dalam kehidupan siswa sehari-hari. Tiap kelompok melakukan presentasi hasil 

kelompoknya masing-masing. Siswa semakin tertarik dengan larutan penyangga 

karena mereka tahu peranannya dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya sekedar 

tahu penggunaan rumus-rumus dalam pengerjaan soal. RPP kelas eksperimen 

pertemuan keenam dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Pertemuan ketujuh dilakukan pengerjaan soal postes selama 60 menit, 

kemudian pengisian angket sikap ilmiah siswa. Sebelum pengerjaan postes guru 

menekankan bahwa sikap kejujuran akan lebih dihargai daripada mencontek. Cara 

mengatasi siswa agar tidak mencontek, bagi yang mencontek maka nilai akan 

dikurangi 1 poin. Setelah pengerjaan postes selesai, angket sikap ilmiah dibagikan 

kepada siswa dan diisi oleh siswa dikelas, sedangkan angket tanggapan siswa 

mengenai penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri diisi siswa 

dirumah dan dikumpulkan sehari sesudahnya. 

Pada penelitian ini, waktu 10 menit selalu digunakan guru untuk 

menjelaskan pentingnya sikap ilmiah khususnya untuk calon saintis yaitu para 

siswa. Dalam kegiatan ini semua siswa selalu menyimak dan mendengarkan 

dengan baik, terlihat motivasi yang besar mulai tertanam di siswa. Sikap ilmiah 

yang meliputi sikap jujur, terbuka, tanggung jawab, obyektif, bekerja sama, 
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berpikir kritis, rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan ditanamkan kepada 

siswa pada setiap kegiatan pembelajaran. 

3.6.3.2 Kelas Kontrol 

Pada penelitian ini, sebagai kelas kontrol adalah kelas XI IA 5. 

Pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan metode eksperimen verifikatif. 

Pembelajaran dilakukan dalam tujuh kali pertemuan sama seperti pada kelas 

eksperimen. Perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah pada 

kelas kontrol tidak dilakukan pembelajaran berpendekatan inkuiri. Walaupun 

kegiatan praktikun dilakukan, namun praktikum tersebut bertujuan untuk 

membuktikan teori sedangkan praktikum inkuiri bertujuan menemukan teori. 

Rincian kegiatan pembelajaran kelas kontrol disajikan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Kegiatan Pembelajaran Kelas Kontrol 

pertemuan Jam pelajaran Kegiatan pembelajaran 

1 2 Pengerjaan soal pretes 

2 2 Penjelasan definisi konsep larutan penyangga 

dan komponen larutan penyangga 

3 2 Penjelasan perhitungan pH larutan penyangga 

4 2 Penjelasan pengaruh penambahan sedikit asam, 

basa, dan pengenceran pada larutan penyangga 

5 2 Praktikum larutan penyangga 

6 2 Presentasi hasil praktikum dan penjelasan 

peranan larutan penyangga (diskusi) 

7 2 Pengerjaan soal postes dan pengisian angket 

sikap ilmiah 

 

Pertemuan pertama kelas kontrol dilakukan kegiatan pengerjaan soal pretes 

selama 60 menit. Sisa waktu 30 menit digunakan untuk menjelaskan materi asam 

basa bronsted lowry sesuai saran guru mitra. Pertemuan lainnya dilakukan 

kegiatan pembelajaran metode ceramah yang menjelaskan materi secara langsung 

kepada siswa. Sehingga proses penemuan konsep pada kelas kontrol dilakukan 
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secara langsung melalui pemberian ceramah oleh guru tanpa pemberian masalah 

terlebih dahulu. Hal ini tidak merangsang siswa untuk berpikir kritis melainkan 

hanya sekedar menerima konsep jadi dari guru. Lain halnya dengan kelas 

eksperimen, proses penemuan konsep dilakukan sendiri oleh siswa dengan 

bimbingan guru melalui pemberian masalah, sehingga siswa dengan penuh rasa 

ingin tahu dan berpikir kritis berusaha menemukan pemecahan masalah tersebut. 

Selain metode ceramah, metode tanya jawab dan penugasan juga dilakukan oleh 

guru. Setiap pembelajaran selalu diselingi tanya jawab dan setiap akhir 

pembelajaran diberi tugas pengerjaan soal larutan penyanggga yang akan dibahas 

pada pertemuan berikutnya. Latihan soal hitungan dikerjakan secara mandiri oleh 

siswa sehingga siswa merasa bosan dan banyak yang tidak bertanggung jawab 

dalam mengerjakan. RPP kelas eksperimen pertemuan kedua sampai kempat 

dapat dilihat pada Lampiran 8 sampai 10. 

Pertemuan kelima pada kelas kontrol dilakukan kegiatan praktikum larutan 

penyangga. Tiap kelompok melakukan praktikum yang berbeda sesuai cara kerja 

dalam LKS. Hal ini sama seperti kegiatan praktikum pada kelas eksperimen, 

perbedaanya terletak pada proses pembuatan rancangan praktikum dan tujuan 

praktikum. Pada kelas kontrol siswa hanya melakukan praktikum sesuai cara kerja 

pada LKS tanpa mencoba membuat rancangan cara kerja terlebih dahulu, 

sedangkan pada kelas eksperimen walaupun cara kerja sesuai LKS tetapi 

sebelumnya siswa mencoba membuat rancangan cara kerja yang selanjutnya 

dibenarkan oleh guru. Praktikum kelas kontrol bertujuan untuk sekedar 
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membuktikan teori sedangkan praktikum kelas eksperimen bertujuan menemukan 

teori. RPP kelas kontrol pertemuan kelima dapat dilihat pada Lampiran 11. 

Pertemuan keenam pada kelas kontrol dilakukan presentasi kelompok 

mengenai hasil praktikum dan laporan praktikum. Pada kegiatan diskusi 

kelompok, hanya sedikit siswa yang aktif melakukan tanya jawab dan 

menanggapi presentasi kelompok lain. Setelah presentasi selesai, dilanjutkan guru 

menjelaskan mengenai peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. 

Semua materi disampaikan dengan metode ceramah oleh guru sehingga membuat 

siswa dikelas kontrol tidak aktif bertanya. RPP kelas kontrol pertemuan keenam 

dapat dilihat pada Lampiran 12. 

Pertemuan ketujuh pada kelas kontrol dilakukan pengerjakan soal postes 

pemahaman konsep selama 60 menit. Kegiatan ini sama seperti kegiatan pada 

kelas eksperimen. Setelah mengerjakan soal postes pemahaman konsep, siswa 

mengisi angket sikap ilmiah baik kegiatan di kelas maupun kegiatan praktikun. 

Perbedaan dengan kelas ekperimen adalah pada kelas kontrol siswa tidak mengisi 

angket tanggapan pembelajaran. 

 

3.7 Perangkat Penelitian 

3.7.1 Silabus 

Silabus yang digunakan pada penelitian ini merupakan silabus KTSP yang 

telah dikembangkan bermuatan karakter pada bagian indikator dan kegiatan 

pembelajaran. Silabus yang digunakan adalah silabus untuk kelas eksperimen dan 
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silabus untuk kelas kontrol. Silabus kelas eksperimen dapat dilihat pada Lampiran 

1, sedangkan silabus kelas kontrol dapat dilihat pada Lampiran 7. 

3.7.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) digunakan sebagai panduan bagi 

guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. RPP yang dibuat adalah 

RPP untuk kelas eksperimen dan RPP untuk kelas kontrol dengan memasukkan 

karakter sikap ilmiah pada bagian indikator, tujuan pembelajaran, dan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Lampiran 2 sampai 6, sedangkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran kelas kontrol dapat dilihat pada Lampiran 8 sampai 12. 

3.7.3 Bahan Ajar 

Bahan ajar yang digunakan berupa modul berisi materi pelajaran kimia 

SMA kelas XI IPA semester 2 pada pokok bahasan larutan penyangga dengan 

merujuk pada silabus dan kurikulum yang berlaku. Komponen bahan ajar yaitu: 

sampul depan, indikator berupa produk dan proses beserta sikap ilmiah yang harus 

terintegrasi dalam materi larutan penyangga, materi definisi larutan penyangga, 

materi komponen larutan penyangga, materi prinsip kerja larutan penyangga, 

materi perhitungan pH larutan penyangga, materi fungsi larutan penyangga, dan 

daftar pustaka. Bahan ajar dapat dilihat pada Lampiran 13. 

3.7.4 Lembar Kerja Siswa 

LKS yang digunakan adalah LKS untuk kelas eksperimen dan LKS untuk 

kelas kontrol. LKS untuk kelas eksperimen berisi masalah yang berkaitan dengan 

pengaruh penambahan sedikit asam, basa, dan pengenceran pada larutan 
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penyangga. Masalah disajikan melalui pertanyaan kemudian diikuti petunjuk 

pemecahan masalah. Konten isi LKS untuk kelas eksperimen adalah sampul 

depan; masalah mengenai pengaruh penambahan sedikit asam, basa, dan 

pengenceran pada larutan penyangga disajikan dalam 4 buah pertanyaan; langkah-

langkah pemecahan masalah atau tahap-tahap inkuiri; petunjuk praktikum larutan 

penyangga; pertanyaan mengenai hasil eksperimen; format penyusunan laporan 

praktikum; fenomena alam mengenai peranan larutan penyangga dalam darah 

manusia; dan latihan soal larutan penyangga. Sedangkan pada kelas kontrol 

konten isi LKS adalah sampul depan; petunjuk praktikum larutan penyangga; 

pertanyaan mengenai hasil praktikum; dan latihan soal larutan penyangga. LKS 

kelas eksperimen dapat dilihat pada Lampiran 14, sedangkan LKS kelas kontrol 

dapat dilihat pada Lampiran 15. 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

3.8.1 Instrumen Soal Tes 

Instrumen soal tes digunakan untuk mengukur pemahaman konsep siswa.  

Tes pemahaman konsep berupa tes obyektif pilihan berganda dengan lima pilihan 

jawaban dan satu jawaban tepat, terdiri atas jenjang soal C1 (remember), C2 

(understand), C3 (apply), C4 (analyze), C5 (evaluate), dan C6 (create) sesuai 

dimensi proses kognitif revisi taksonomi Bloom tahun 2002 dengan memasukkan 

aspek sikap ilmiah ke dalam soal tersebut. Jumlah soal uji coba adalah 40 buah 

soal yang akan diujicobakan dengan waktu pengerjaan 90 menit. 
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Langkah-langkah penyusunan soal uji coba pemahaman konsep siswa 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengadakan pembatasan dan penyesuaian bahan-bahan instrumen dengan 

kurikulum yang berlaku yaitu pada pokok bahasan larutan penyangga. 

2) Menentukan jumlah butir soal dan alokasi waktu yang disediakan. Jumlah soal 

yang diujicobakan 40 butir dengan alokasi waktu 90 menit. Dengan demikian 

tiap soal memiliki waktu pengerjaan 2 menit 15 detik. 

3) Menentukan tipe atau bentuk soal. 

4) Menentukan komposisi jenjang dari perangkat tes yang akan diuji cobakan, 

terdiri dari 40 butir soal yaitu: (a) Aspek pengetahuan (C1) dan pemahaman 

(C2) terdiri atas 10 butir soal= 25%, (b) Aspek penerapan (C3) dan analisis 

(C4) terdiri atas 21 butir soal= 52.5%, dan (c) Aspek penilaian (C5) dan kreasi 

(C6) terdiri atas 9 butir soal= 22.5%. 

5) Menentukan tabel spesifikasi atau kisi-kisi soal 

6) Menyusun butir-butir soal 

Berdasarkan langkah-langkah 1-6 diperoleh kisi-kisi instrumen soal uji coba 

yang disajikan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrumen Soal Uji Coba 

 

No 

 

Sub Materi 

Penyebaran Soal Jumlah 

soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1. Definisi Konsep 

larutan penyangga 

 13,36, 

dan 

39 

35    4 

2. Perbedaan larutan 

penyangga dan 

bukan larutan 

penyangga 

11  33 

dan 

37 

22  5 5 

3. Komponen larutan 

penyangga 

  16 14  9,12, 

dan 

5 
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18 

4. Perhitungan pH 

larutan penyangga 

  4,15, 

19,23, 

24,26, 

27,31, 

dan 

32 

   9 

5. Prinsip kerja larutan 

penyangga 

 17 

dan 

21 

10 

dan 

28 

2   5 

6. Penambahan sedikit 

asam, basa, dan 

pengenceran pada 

larutan penyangga 

 40 38 

dan 

29 

25 1,7, 

dan 

8 

6 8 

7. Peranan larutan 

penyangga 

20 3 dan 

34 

  30  4 

 Jumlah soal 2 8 17 4 4 5 40 

 Bobot 25% 52,5% 22,5% 100% 

 

Setelah itu soal diujicobakan dan dilakukan analisis hasil uji coba berupa uji 

validitas, daya beda, tingkat kesukaran, dan uji reliabilitas untuk menentukan soal 

yang akan dipakai untuk soal pretes dan postes. 

3.8.1.1 Uji Coba Soal Tes 

3.8.1.1.1 Validitas Isi Soal 

Validitas isi untuk instrumen tes pemahaman konsep dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan 

sesuai dengan kurikulum yang  berlaku. Selanjutnya instrumen tes dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing dan guru mitra. Validator instrumen tes pemahaman 

konsep adalah Prof. Dr. Kasmadi Imam S, MS. Hasil validasi pakar adalah soal 

uji coba dilakukan revisi sebanyak sekali yaitu revisi untuk soal nomer 1 dengan 

kesalahan pada jumlah mL larutan yang tidak sesuai dengan kapasitas buffer, soal 

nomer 25 dengan kesalahan angka pH tidak sesuai dengan hasil eksperimen, dan 
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kesalahan  untuk penggunaan tata bahasa. Soal yang selesai direvisi dapat 

digunakan sebagai instrumen soal uji coba pemahaman konsep siswa. 

3.8.1.1.2 Validitas Butir Soal 

Validitas butir soal adalah validitas yang menunjukkan bahwa butir tes dapat 

menjalankan fungsi pengukurannya dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari 

seberapa besar peran yang diberikan oleh tiap butir soal dalam mencapai 

keseluruhan skor. Validitas butir soal pilihan ganda dihitung menggunakan rumus 

Korelasi point biserial yaitu sebagai berikut. 

q

p

S

MM
r

t

tp

pbis

−
=  

Keterangan :  

 = Koefisien korelasi pont biserial 

Mp = Skor rata-rata kelas yang menjawab benar butir yang bersangkutan 

Mt  = Skor rata-rata total 

p  = Proporsi peserta yang menjawab benar butir yang bersangkutan 

St = Standar deviasi skor total 

q = 1 - p    

 

Hasil perhitungan  kemudian digunakan untuk mencari signifikansi 

(thitung) dengan rumus: 

,��-��� = ./0(2 − 1)(1 − /0)  

Perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh besar thitung kemudian 

dibandingkan dengan harga ttabel. Item-item yang mempunyai thitung lebih besar 

dari ttabel termasuk item yang valid. Item yang besar thitung kurang dari ttabel 

termasuk item yang tidak valid perlu direvisi atau tidak digunakan. Ringkasan 

hasil analisis uji validitas soal uji coba termuat pada Tabel 3.8. 

 

 

pbisr

pbisr
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Tabel 3.8 Hasil Analisis Uji Validitas Soal Uji Coba 

No Submateri Kategori (Nomor soal) jumlah 

soal Valid tidak valid 

1. Definisi konsep larutan 

penyangga 

35 dan 39 13 dan 36 4 

2. Perbedaan larutan penyangga 

dan bukan larutan penyangga 

5 dan 22 11,33, dan 37 5 

3. Komponen larutan penyangga 9, 16, dan 18 12 dan 14 5 

4. perhitungan pH larutan 

penyangga 

15, 19, dan 31 4,23,24,26,27, 

dan 32 

9 

5. Prinsip kerja larutan 

penyangga 

2,21, dan 28 10 dan 17 5 

6. Penambahan sedikit asam, 

basa, dan pengenceran pada 

larutan penyangga 

7,8,25,29,38, 

dan 40 

1 dan 6 8 

7. Peranan larutan penyangga 3 dan 20 30 dan 34 4 

 jumlah soal 21 19 40 

 

Hasil analisis soal uji coba yang berjumlah 40 buah soal pilihan ganda 

didapatkan 21 buah soal yang valid, yaitu soal nomor 2, 3, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 35, 38, 39 dan 40. Soal-soal yang valid tersebut 

untuk dapat dipakai sebagai soal pretes dan postes juga harus memenuhi kriteria 

reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran.  

3.8.1.1.3 Reliabilitas Soal Uji Coba 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik artinya instrumen digunakan dalam waktu yang berbeda pun 

akan menghasilkan data yang ajeg. Reliabilitas soal pilihan ganda dihitung 

menggunakan rumus KR-21 yang disadur dari Arikunto (2010: 232). 

   

      

 

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

Vt = Varians skor total 

( )





 −
−






−
=

KVt

MKM

K

K
r 1

1
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M = 
N

Y∑  = rata – rata skor total 

K = Jumlah butir soal  

   

Kriteria instrumen reliabel yaitu harga r11 ≥ rtabel. Harga r11 yang dihasilkan 

dikonsultasikan dengan aturan penetapan reliabel. Jika harga r sebesar 0,00 – 0,19 

maka reliabilitas soal tergolong sangat rendah, r sebesar 0,20 – 0,39 tergolong 

rendah, r sebesar 0,40 – 0,59 tergolong agak rendah, r sebesar 0,60 – 0,79 

tergolong cukup, dan r sebesar 0,80 – 1,00 tergolong tinggi. 

Hasil analisis uji reliabilitas soal uji coba mendapatkan nilai r11 sebesar 0,61 

dengan harga rtabel sebesar 0,32 pada α=5% dan N=38. Karena harga r11(0,61) ≥ r 

tabel(0,32) dapat disimpulkan bahwa soal uji coba adalah reliabel dalam kategori 

cukup. Sedangkan hasil analisis reliabilitas 20 butir soal pretes postes 

menghasilkan harga r11 sebesar 0,86 dengan harga rtabel sebesar 0,44 pada α=5% 

dan N=20. Karena harga r11(0,86) ≥ r tabel(0,44) dapat disimpulkan bahwa soal 

pretes postes adalah reliabel dalam kategori tinggi. 

3.8.1.1.4 Daya Beda 

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 beda dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan soal dalam membedakan siswa yang termasuk pintar 

(kelompok atas) dan siswa yang termasuk kelompok kurang (kelompok bawah). 

Cara menentukan daya pembeda adalah sebagai berikut: 

1) Seluruh siswa tes dibagi dua yaitu kelompok atas dan bawah. 
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2) Seluruh pengikut tes diurutkan mulai dari yang mendapat skor teratas sampai 

terbawah. 

3) Menghitung daya beda soal dengan rumus: 

 

 

 

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 

dalam kategori baik. 0,70 < D ≤ 1,00; soal termasuk dalam kategori sangat baik. 

Ringkasan hasil Analisis daya beda soal uji coba termuat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Hasil Analisis Daya Beda Soal Uji Coba 

 

 

No 

 

Submateri 

kriteria (Nomor soal) jumlah 

soal Sangat 

jelek 

Jelek Cukup Baik 

1. Definisi konsep larutan 

penyangga 

13 36 39 35 4 

2. Perbedaan larutan penyangga 

dan bukan larutan penyangga 

33 dan 

37 

11 - 5 dan 

22 

5 

3. Komponen larutan penyangga 12 dan 

14 

16 9 dan 

18 

- 5 

4. perhitungan pH larutan 

penyangga 

4,24,26, 

dan 32 

23 dan 

27 

19 dan 

31 

15 9 

5. Prinsip kerja larutan 

penyangga 

17 10 28 2 dan 

21 

5 

6. Penambahan sedikit asam, 

basa, dan pengenceran pada 

larutan penyangga 

 

6 1 7, 25, 

dan 38 

8,29, 

dan 40 

8 

JB

BB

JA

BA
  D −=  
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7. Peranan larutan penyangga 30 dan 

34 

- - 3 dan 

20 

4 

 jumlah soal 13 7 9 11 40 

 

Hasil analisis daya beda soal uji coba seperti yang terlihat pada Tabel 3.9 

terdapat 13 soal berkategori sangat jelek dan 7 soal berkategori jelek. Soal yang 

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

lebih banyak menjawab soal dengan benar dibandingkan dengan siswa kelas atas. 

Soal jenis ini tidak dapat dipakai sebagai soal pretes postes karena tidak dapat 

membedakan antara siswa pintar dengan siswa kurang pintar. Soal yang 

berkategori sangat jelek dan jelek tidak dipakai sebagai instrumen tes. Terdapat 9 

soal berkategori cukup dan 11 soal berkategori baik. Soal yang mempunyai 

kategori cukup dan baik diambil sebagai soal pretes postes karena soal tersebut 

dapat membedakan antara siswa pintar dengan siswa kurang pintar.  

3.8.1.1.5 Tingkat Kesukaran 

Ditinjau dari tingkat kesukaran, soal yang terlalu mudah tidak merangsang 

siswa untuk memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu sukar dapat 

menyebabkan siswa cepat putus asa. Jadi soal yang baik adalah soal yang 

memiliki tingkat kesukaran seimbang, artinya soal tersebut tidak terlalu mudah 

dan tidak terlalu sukar.  

Menurut Arikunto (2009: 207), bilangan yang menunjukkan sukar atau 

mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index) atau tingkat 

kesukaran. Besarnya tingkat kesukaran antara 0,00 sampai 1,00. Tingkat 

kesukaran soal dihitung dengan menggunakan rumus: 
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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 yaitu: 

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. Ringkasan hasil analisis tingkat kesukaran 

soal uji coba termuat pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

No Submateri kriteria (Nomor soal) jumlah 

soal Sukar Sedang Mudah 

1. Definisi konsep larutan penyangga 13 dan 36 35 dan 

39 

- 4 

2. Perbedaan larutan penyangga dan 

bukan larutan penyangga 

11,33, dan 

37 

5 dan 

22 

- 5 

3. Komponen larutan penyangga 9,12,16, 

17, dan 18 

- - 5 

4. perhitungan pH larutan penyangga 4,15,23, 

24,26,27, 

31, dan 32 

19 - 9 

5. Prinsip kerja larutan penyangga 10,17, dan 

28 

2 dan 

21 

- 5 

6. Penambahan sedikit asam, basa, dan 

pengenceran pada larutan 

penyangga 

1,6,25,29, 

dan 38 

8 dan 

40 

7 8 

7. Peranan larutan penyangga 20,30 dan 

34 

3 - 4 

 jumlah soal 29 10 1 40 

 

Hasil analisis tingkat kesukaran seperti yang terlihat pada Tabel 3.10 

terdapat 29 soal kriteria sukar, 10 soal kriteria sedang, dan 1 soal kriteria mudah. 

Semua soal mempumyai peluang dijadikan instrumen tes. Walaupun soal yang 

 JS

B
P =  
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baik adalah soal yang sedang yaitu tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, 

namun soal yang sukar juga perlu dimasukkan dalam instrumen tes  karena dapat 

menumbuhkan sikap berpikir kritis, rasa ingin tahu, dan menumbuhkan minat 

belajar siswa. Soal yang mudah juga perlu dimasukkan ke dalam instrumen tes 

untuk membangkitkan semangat bagi siswa yang kurang pintar dan 

menumbuhkan sikap terbuka untuk menerima pendapat teman lain ketika belajar 

bersama. 

Dari 21 buah soal yang valid  diambil 20 buah soal yang digunakan sebagai 

soal pretes postes dan ada 1 buah soal yang dibuang. Pengambilan 20 buah 

tersebut berdasarkan hasil uji validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, 

dan konten isi soal. Ke-20 soal tersebut dipilih karena sudah mewakili setiap 

konten sub materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, memiliki hasil 

daya beda tidak dalam kategori sangat jelek dan jelek, selain itu jumlah total soal 

sebanyak 20 untuk memudahkan dalam penilaian. Ke-20 soal yang diambil dan 

dipakai untuk soal pretes postes adalah soal nomor:  2, 3, 5, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 

21, 22, 25, 28, 29, 31, 35, 38, 39 dan 40. Hasil analisis secara lengkap dapat 

dilihat pada lampiran 36. Kisi-kisi soal instrumen pemahaman konsep yang terdiri 

dari 20 soal termuat pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Kisi-kisi Soal Instrumen Tes Pemahaman Konsep 

 

No Sub materi Penyebaran soal Jumlah 

soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1. Definisi Konsep 

larutan penyangga 

 20 16    2 

2. Perbedaan larutan 

penyangga dan 

bukan larutan 

penyangga 

   12  3 2 
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3. Komponen larutan 

penyangga 

     6 dan 

8 

2 

4. Perhitungan pH 

larutan penyangga 

  7,9, 

dan 

19 

   3 

5. Prinsip kerja 

larutan penyangga 

 

 11 14 1   3 

6. Penambahan 

sedikit asam, basa, 

dan pengenceran 

pada larutan 

penyangga 

 18 15 

dan 

17 

13 4 dan 

5 

 6 

7. Peranan larutan 

penyangga 

10 2     2 

 Jumlah soal 1 4 7 3 2 3 20 

 Bobot 25% 50% 25% 100% 

 

Dua puluh buah instrumen tes ditransformasikan kedalam urutan nomor soal 

yang baru dan akan dipergunakan pada soal pretes dan postes. Perubahan nomor 

soal uji coba kedalam soal pretes dan postes dimuat pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Transformasi Nomor Soal Uji Coba kedalam Soal Pretes dan 

Postes 

 

Nomor awal 

(soal uji coba) 

Nomor akhir 

(soal pretes) 

Nomor akhir (soal postes) 

Paket A Paket B 

2 1 16 18 

3 2 1 6 

5 3 6 17 

7 4 11 12 

8 5 12 13 

9 6 13 7 

15 7 14 1 

18 8 2 16 

19 9 5 2 

20 10 15 11 

21 11 7 9 

22 12 17 8 

25 13 3 5 

28 14 18 3 

29 

31 

15 

19 

10 

20 

4 

19 

35 16 8 10 
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38 

39 

17 

20 

4 

19 

15 

20 

40 18 9 14 

 

 

3.8.2 Instrumen Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan digunakan untuk mengukur sikap ilmiah siswa pada 

proses pembelajaran di kelas dan kegiatan praktikum. Pengamatan sikap ilmiah 

kegiatan praktikum kelas eksperimen dan kontrol dilakukan oleh peneliti dan 

empat observer. Sedangkan pengamatan sikap ilmiah kegiatan pembelajaran di 

kelas dilakukan oleh peneliti dan satu observer.  

Lembar pengamatan sikap ilmiah kelas eksperimen sama dengan kelas 

kontrol terdiri dari 9 aspek dengan masing-masing indikator dapat dilihat pada 

Tabel 3.13. 

Tabel 3.13 Aspek dan Indikator Sikap Ilmiah yang dinilai 

No Aspek sikap ilmiah Indikator 

1 jujur 1) Melaporkan data pengamatan sesuai dengan hasil 

percobaan walaupun tidak sesuai dengan hipotesis 

atau teori. 

  2) Mengerjakan semua tugas individu tanpa mencontek 

pekerjaan orang lain. 

2 Terbuka 3) Kesediaan untuk mendengar dan menerima pendapat 

orang lain. 

3 Tanggung jawab 4) Menjaga semua alat dan bahan yang digunakan 

dalam praktikum. 

  5) Melaksanakan semua tugas dan kewajiban yang 

dibebankan. 

4 Objektif 6) Mempertimbangkan semua data percobaan yang ada 

sebelum merumuskan kesimpulan tanpa terpengaruh 

pikiran pribadi. 

5 Bekerja sama 7) Berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan 

kelompok. 

6 Berpikir kritis 8) Mengajukan hipotesis. 

  9) Merancang eksperimen. 

10) Tidak mau menerima kesimpulan mengenai konsep 

larutan penyangga tanpa adanya bukti yang kuat. 

7 Rasa ingin tahu 11) Mengajukan pertanyaan tentang larutan penyangga. 
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8 Disiplin  12) Patuh pada berbagai ketentuan atau peraturan yang 

berlaku. 

9 Peduli lingkungan 13) Membuang sampah dan limbah  pada tempatnya. 

 

Langkah-langkah penyusunan instrumen lembar pengamatan sikap ilmiah 

yaitu: 

1) Menentukan aspek sikap ilmiah yang akan dinilai. 

2) Menentukan indikator sikap ilmiah pada masing-masing aspek. 

3) Menyusun indikator sesuai dengan urutan terjadinya tindakan. 

4) Menyusun kriteria penskoran. 

5) Menyusun kisi-kisi. 

Adapun penilaian dilakukan secara terus menerus selama proses 

pembelajaran berlangsung oleh peneliti dengan mengacu pada indikator 

pencapaian sikap ilmiah, melalui pengamatan peneliti dan observer ketika seorang 

peserta didik melakukan suatu tindakan di sekolah, model anecdotal record 

(catatan yang dibuat peneliti ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan 

dengan sikap ilmiah yang dikembangkan), maupun memberikan tugas yang 

berisikan suatu persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menunjukkan sikap ilmiah yang dimilikinya. Pengamatan dilakukan 

tiap pertemuan perpatokan pada kriteria penskoran. Kriteria yang menggambarkan 

rendahnya nilai suatu aspek diberi skor 0, sebaliknya kriteria yang 

menggambarkan nilai aspek yang tinggi diberi skor 4. Rentang skor antara 0 

sampai 4. 
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3.8.2.1 Analisis Lembar Pengamatan 

3.8.2.1.1 Validitas lembar pengamatan 

Validitas Lembar pengamatan sikap ilmiah menggunakan validitas 

konstruks, untuk menguji validitas konstruk digunakan pendapat ahli (judgment 

expert). Setelah lembar pengamatan dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan 

diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka dikonsultasikan dengan ahli. 

Validator diminta pendapatnya tentang lembar pengamatan yang telah disusun. 

Validator  lembar pengamatan sikap ilmiah adalah Dr. Sri Haryani, M.Si dan Dr. 

Endang Susilaningsih, M.S. Hasil validasi pakar oleh Dr. Sri Haryani, M.Si, 

lembar pengamatan dilakukan revisi sebanyak sekali yaitu menyusun lembar 

pengamatan secara urut sesuai urutan kegiatan yang dilakukan siswa. Hasil 

validasi pakar oleh Dr. Endang Susilaningsih, M.S, lembar pengamatan dilakukan 

revisi sebanyak sekali yaitu masing-masing indikator sikap ilmiah yang dinilai 

harus diberi indikator penilaiannya dengan jelas. Setelah selesai revisi maka 

lembar pengamatan sikap ilmiah dapat digunakan untuk menilai sikap ilmiah 

siswa. 

3.8.2.1.2 Reliabilitas Lembar Pengamatan 

Reliabilitas lembar observasi diukur menggunakan kesepakatan pengamat 

dengan rumus yang disadur dari Sudjana (2002: 455)   

r’ =  1 -   
5  6 78

9 (:8 – <)              

Keterangan: 

r’  = koefisien korelasi peringkat 

b    = beda peringkat antara pengamat satu dengan pengamat kedua 

N   = jumlah subyek 
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Skor masing-masing pengamat diubah menjadi peringkat dari skor tertinggi 

(peringkat 1) dan seterusnya sampai peringkat terbesar (skor terendah). Jika ada 

siswa dengan skor yang sama, peringkatnya adalah peringkat reratanya. Beda 

peringkat (b) diukur dari perbedaan peringkat pengamat satu dengan pengamat 

kedua untuk siswa yang sama. Seterusnya dihitung jumlah b
2
, dan dimasukkan ke 

dalam rumus spearman. Lembar pengamatan dikatakan reliabel jika harga r’ 

hitung lebih besar dari batas nilai kritis tabel. 

Hasil analisis reliabilitas lembar pengamatan mendapatkan nilai r’ sebesar 

0,72 dengan r tabel sebesar 0,36 pada taraf signifikan 5% dan n=38, karena r’ 

lebih besar daripada r tabel maka lembar pengamatan sikap ilmiah adalah reliabel. 

Hasil analisis reliabilitas lembar pengamatan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 33. 

3.8.3 Instrumen Angket 

Terdapat dua instrumen angket yang digunakan yaitu angket untuk 

mengukur sikap ilmiah siswa dan angket untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada kelas eksperimen setelah 

selesai pembelajaran. Angket sikap ilmiah terbagi menjadi dua yaitu angket sikap 

ilmiah kegiatan praktikum dan angket sikap ilmiah kegiatan pembelajaran di 

kelas. Angket yang disusun adalah angket tertutup berupa rating scale yang sudah 

disediakan 4 pilihan jawaban yaitu: SS (Sangat setuju), S(setuju), TS (tidak 

setuju), dan STS (sangat setuju) dengan rentang nilai 1-4. 
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3.8.3.1 Validitas Angket 

Validitas angket merupakan validitas konstruk atau validitas bangun 

pengertian. Validitas angket diukur berdasarkan validitas konstruk dengan 

pertimbangan ahli, artinya peneliti dalam mengembangkan angket meminta 

bantuan ahli yang relevan. Validator angket sikap ilmiah adalah Dr. Sudarmin, 

M.Si. Hasil validasi oleh pakar dilakukan revisi sebanyak dua kali sebelum angket 

tersebut dapat dipakai untuk mengukur sikap ilmiah siswa. Revisi pertama 

mengenai deskripsi angket yang kurang jelas jadi harus dibenarkan. Revisi kedua 

mengenai penambahan aspek sikap ilmiah ke dalam tiap nomor soal pada angket 

dan perincian pembuatan angket dalam masing-masing kegiatan praktikum dan 

pada kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah angket sikap ilmiah selesai direvisi 

maka angket dapat dibagikan kepada siswa untuk mengukur sikap ilmiah siswa. 

3.8.3.2 Reliabilitas Angket 

Pengujian reabilitas angket dihitung menggunakan rumus Alpha yang 

disadur dari Arikunto (2010: 240). 

/<< = = ��+<> =1 − ∑@A8
@8B >  

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑σb
2
 = jumlah varians butir 

σ
2

t = varians total 

 

Kriteria instrumen reliabel yaitu harga r11 ≥ rtabel. Harga r11 yang dihasilkan 

dikonsultasikan dengan aturan penetapan reliabel. Jika harga r sebesar 0,00 – 

0,19; maka reliabilitas tergolong sangat rendah, r sebesar 0,20–0,39 tergolong 
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rendah, r sebesar 0,40 – 0,59 tergolong agak rendah, r sebesar 0,60 – 0,79 

tergolong cukup, dan r sebesar 0,80 – 1,00 tergolong tinggi. 

Analisis uji reliabilitas angket sikap ilmiah kegiatan praktikum mendapatkan 

koefisien reliabilitas sebesar 0,74 dengan harga rtabel sebesar 0,32 pada taraf 

signifikan 5% dan n=38, karena harga r11 lebih besar daripada rtabel maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen angket sikap ilmiah kegiatan praktikum adalah 

reliabel pada kategori cukup. Sedangkan hasil analisis uji reliabilitas angket sikap 

ilmiah kegiatan pembelajaran dikelas mendapatkan koefisien reliabilitas sebesar 

0,80 dengan harga rtabel sebesar 0,32 pada taraf signifikan 5% dan n=38, karena 

harga r11 lebih besar daripada rtabel maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

angket sikap ilmiah kegiatan pembelajaran dikelas adalah reliabel pada kategori 

tinggi. Perhitungan uji reliabilitas angket selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 

34 dan 35. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data tahap awal digunakan untuk mengetahui adanya kesamaan 

kondisi awal populasi penelitian sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

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

homogenitas dan uji kesamaan rata-rata keadaan awal populasi (uji Anava). 

3.9.1 Analisis Data Tahap Awal 

Analisis data tahap awal digunakan untuk mengetahui adanya kesamaan 

kondisi awal populasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan sampel. Data 

yang digunakan adalah nilai UAS semester gasal kelas XI IA SMAN 7 Semarang. 
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Ringkasan data nilai UAS semester gasal termuat pada Tabel 3.14. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 37. 

Tabel 3.14 Data Nilai UAS Semester Gasal Kelas XI SMAN 7 Semarang 

 

No Kelas Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-rata Standar 

Deviasi 

1. XI IA 1 38 84 56 68,53 6,66 

2. XI IA 3 37 86 50 68,92 7,41 

3. XI IA 4 38 82 45 67,11 7,81 

4. XI IA 5 38 83 53 68,79 7,45 

 

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

dan uji kesamaan rata-rata keadaan awal populasi (uji Anava). 

3.9.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data populasi yang akan 

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

dengan rumus yang disadur dari Sudjana (2005: 273).  

( )
∑

=

−
=

k

i i

ii

E

EO

1

2

2χ
 

 

Keterangan : 

χ2
 = chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

K = banyaknya kelas 

 

Kriteria pengujian adalah jika χ2
hitung < χ2

(1-α)(k-3) (taraf signifikan 5%) maka 

distribusi data tidak berbeda dengan distribusi normal atau data berdistribusi 

normal. Ringkasan hasil uji normalitas populasi termuat pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15 Hasil Uji Normalitas Populasi 

No Kelas χ2
 hitung χ2

 tabel Kriteria 

1. XI IA 1 1,73 7,81 Distribusi normal 

2. XI IA 3 4,45 7,81 Distribusi normal 

3. XI IA 4 0,92 7,81 Distribusi normal 

4. XI IA 5 7,16 7,81 Distribusi normal 
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Berdasarkan Tabel 3.15 hasil uji normalitas populasi diperoleh χ2
hitung < 

χ2
tabel, maka populasi terdistribusi normal, sehingga populasi telah memenuhi 

syarat untuk diambil sampel dengan teknik cluster random sampling. Perhitungan 

lengkap uji normalitas dapat dilihat pada lampiran 38 sampai 41. 

3.9.1.2 Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas untuk mengetahui seragam tidaknya populasi. Uji 

homogenitas populasi perlu dilakukan karena teknik cluster random sampling 

hanya bisa digunakan pada populasi yang homogen. 

Langkah-langkah perhitungan adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung S
2
 dari masing-masing kelas. 

2) Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

 S0 = ∑19D+<4ED8
∑19D+<4  

3) Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

 B = Glog SH0I∑1NH − 14 
4) Menghitung nilai statis chi-kuadrat χ2 

dengan rumus yang disadur dari Sudjana 

(2005: 263). 

 χ0 = 1ln104NB − ∑1NH − 14 log SH0O  

Keterangan: 

si
2
 = variansi masing-masing kelompok 

s
2
 = variansi gabungan 

B = koefisien Bartlett 

Ni = jumlah siswa dalam kelas 

 

Kriteria pengujian : jika X
2

hitung ≤ X
2

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

(1-a) (k-1) didapat dari 

daftar distibusi chi kuadrat dengan  peluang (1-a) dan dk=(k-1), maka populasi 
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mempunyai varians yang sama (memiliki homogenitas yang sama). Ringkasan 

hasil uji homogenitas populasi termuat pada Tabel 3.16. 

Tabel 3.16 Hasil Uji Homogenitas Populasi 

 

Data χ2
 hitung χ2

 tabel Kriteria 

Nilai UAS Semester gasal 0,98 7,81 Homogen 

 

Berdasarkan tabel 3.16 diperoleh χ2
 hitung  kurang dari χ2

 tabel(95%,3), maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima yang berarti varians dari populasi tidak 

berbeda dengan yang lain (homogen), sehingga teknik pengambilan sampel secara 

cluster random sampling dapat dilakukan. Perhitungan lengkap uji homogenitas 

dapat dilihat pada Lampiran 42. 

3.9.1.3 Uji Anava 

Uji anava digunakan untuk mengetahui kesamaan rata-rata dari anggota 

populasi. Perhitungan uji ini ada beberapa langkah yaitu: 

1) Menentukan jumlah kuadrat rata-rata (RY) 

RY = 
(∑48
:   

2) Menentukan jumlah kuadrat antar kelompok (AY) 

AY = 
1∑�48
:�  - RY 

3) Menentukan jumlah kuadrat total (JK total) 

 JKtot = RY-AY  

4) Menentukan jumlah kuadrat dalam kelompok (DY) 

DY = JKtot-RY-AY 
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Tabel 3.17 Ringkasan Perhitungan Uji Anava Populasi 

 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 RY K=RY:1 

P
Q 

Antar kelompok k-1 AY A=AY:(k-1) 

Dalam kelompok R2�−1  DY 
D=DY: ∑2�−1  

Total R2� R�0 

 

Dimana: 

RY = Σ χ2
/N 

AY = (Σ(χi)
2
)/Ni – RY 

Jk tot = Σ χi 
2
 

DY = jk tot – RY-AY 

Keterangan: 

F(hitung) =  harga F yang diperoleh dari perhitungan 

F(tabel)  =  5%, dk pembilang = k-1, dk penyebut = ∑N-1 

RY =  jumlah kuadrat rata-rata 

AY =  jumlah kuadrat antar kelompok 

Jk tot =  jumlah kuadrat total 

DY =  jumlah kuadrat dalam kelompok 

N =  jumlah seluruh anggota populasi 

k =  jumlah kelompok populasi  

X =  nilai sampel 

 

Kriteria: Ho diterima jika Fhitung < Fα(k-1)(n-k) , ini berarti bahwa tidak ada 

perbedaan rata-rata keadaan awal populasi. (Sugiyono, 2007:17). Rangkuman uji 

anava populasi termuat pada Tabel 3.18. 

Tabel 3.18 Hasil Uji Anava Populasi 

 

Data Fhitung Ftabel Kriteria 

Nilai UAS Semester gasal 0,34 2,67 keadaan populasi 

sama 

 

Berdasarkan Tabel 3.18 hasil uji anava diperoleh bahwa tidak ada perbedaan 

rata-rata data nilai UAS semester gasal pada anggota populasi karena nilai Fhitung< 

Ftabel, sehingga anggota populasi jika diberi perlakuan akan memberikan hasil 



 

 

yang tidak berbeda. Perhitungan lengkap hasil uji anava dapat dilihat pada 

Lampiran 43. 

3.9.2 Analisis Data Tahap Akhir

Setelah dilakukan analisis tahap awal, maka dilaksanakan pretes dan po

Dari hasil tes tersebut diperoleh data yang digunakan sebagai dasar dalam 

menguji hipotesis dalam penelitian ini.

3.9.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan Chi Kuadrat 

(2005: 273) bertujuan untuk mengetahui 

sampel dan untuk menentukan uji selanjutnya apakah memakai statistik 

parametrik atau non parametrik. Jika sebaran data normal, maka digunakan 

statistik parametrik, sedangkan jika sebaran data tidak normal memakai statist

non parametrik.  

( )
∑

=

−
=

k

i i

ii

E

EO

1

2χ
 

 

Keterangan : 

 χ2 
= chi kuadrat 

Oi = frekuensi pengamatan

Ei = frekuensi yang diharapkan

K = banyaknya kelas interval

 

Kriteria pengujian 

distribusi data tidak berbeda dengan distribusi normal atau data berdistribusi 

normal.  

3.9.2.2 Uji Kesamaan Dua Varians

Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui perbedaan varians 

antara kedua kelompok sampel yang diambil dengan teknik 

yang tidak berbeda. Perhitungan lengkap hasil uji anava dapat dilihat pada 

Analisis Data Tahap Akhir 

Setelah dilakukan analisis tahap awal, maka dilaksanakan pretes dan po

Dari hasil tes tersebut diperoleh data yang digunakan sebagai dasar dalam 

menguji hipotesis dalam penelitian ini. 

 

Uji normalitas menggunakan Chi Kuadrat  yang disadur dari Sudjana 

bertujuan untuk mengetahui normalitas data dari kedua kelompok 

sampel dan untuk menentukan uji selanjutnya apakah memakai statistik 

parametrik atau non parametrik. Jika sebaran data normal, maka digunakan 

statistik parametrik, sedangkan jika sebaran data tidak normal memakai statist

= frekuensi pengamatan 

= frekuensi yang diharapkan 

= banyaknya kelas interval 

Kriteria pengujian adalah jika χ2
hitung < χ2

(1-α)(k-3) (taraf signifikan 5%) 

distribusi data tidak berbeda dengan distribusi normal atau data berdistribusi 

Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui perbedaan varians 

antara kedua kelompok sampel yang diambil dengan teknik cluster random 

81 

yang tidak berbeda. Perhitungan lengkap hasil uji anava dapat dilihat pada 

Setelah dilakukan analisis tahap awal, maka dilaksanakan pretes dan postes. 

Dari hasil tes tersebut diperoleh data yang digunakan sebagai dasar dalam 

yang disadur dari Sudjana 

normalitas data dari kedua kelompok 

sampel dan untuk menentukan uji selanjutnya apakah memakai statistik 

parametrik atau non parametrik. Jika sebaran data normal, maka digunakan 

statistik parametrik, sedangkan jika sebaran data tidak normal memakai statistik 

(taraf signifikan 5%) maka 

distribusi data tidak berbeda dengan distribusi normal atau data berdistribusi 

Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui perbedaan varians 

cluster random 
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sampling. Homogenitas data digunakan sebagai ukuran keadaan kelas yang 

menyatakan kelas tersebut mempunyai sebaran siswa yang seimbang Hipotesis 

yang akan diuji adalah: 

Ho : S<0 = S00,   

Ha : s<0 ≠ s00,  

Rumus : 

F = varians besarvarians kecil  

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

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

terkecil dikurangi satu, maka diperoleh _8̀a(�A+<,�c+<) sebagai Ftabel. Setelah 

didapat nilai Fhitung kemudian dibandingkan dengan nilai Ftabel. Jika Fhitung < 

_8̀a(�A+<,�c+<), maka Ho diterima yang berarti kedua kelas tersebut mempunyai 

varians yang sama (Sudjana, 2005: 249). 

3.9.2.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian yang 

menyatakan pembelajaran dengan metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada 

materi larutan penyangga akan berpengaruh positif terhadap pemahaman konsep 

siswa dan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Uji ini meliputi: uji 

perbedaan dua rata-rata, korelasi biserial, koefisien determinasi, uji t-test 

berpasangan, dan uji normalized gain. 
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3.9.2.3.1 Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

pemahaman konsep mengenai materi larutan penyangga antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol baik sebelum perlakuan ataupun sesudah perlakuan. Hipotesis 

dapat dibuktikan bahwa ada pengaruh penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri pada materi larutan penyangga terhadap pemahaman 

konsep siswa dengan melihat perbedaan rata-rata menggunakan data postes. Uji 

perbedaan rata-rata menggunakan uji satu pihak kanan menggunakan uji t.  

Hipotesis yang diajukan adalah: 

H0 = Rata-rata pemahaman konsep kelas eksperimen kurang dari atau sama 

dengan rata-rata pemahaman konsep kelas kontrol (µ1 ≤ µ2). 

Ha  = Rata-rata pemahaman konsep kelas eksperimen lebih tinggi dari pada rata-

rata pemahaman konsep kelas kontrol (µ1 > µ2). 

Berdasarkan uji kesamaan dua varians, karena dua kelompok mempunyai 

varians yang sama (S1
2
 = S2

2
) digunakan rumus thitung. 

thitung = 









+

−
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21

11

nn
S

XX   dengan     S = ( ) ( )
2

11

21

2
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2

11

−+

−+−

nn

SnSn  

dk = n1 + n2 -2 

Keterangan : 

 = Rata-rata postes kelompok eksperimen  

 = Rata-rata postes kelompok kontrol 

1n  = Jumlah siswa kelompok eksperimen  

 = Jumlah siswa kelompok kontrol 
2

1S  = Varians data kelompok eksperimen 
2

1S  = Varians data kelompok kontrol 

S = Simpangan baku gabungan  

 

1X

2X

2n
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Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

1) Ho diterima jika thitung < t(1-α)(n1+n2-2). Hal ini berarti rata-rata pemahaman 

konsep kimia kelas eksperimen tidak lebih baik dari nilai rata-rata pemahaman 

konsep kimia kelas kontrol.  

2) Ha diterima jika thitung ≥ t(1-α)(n1+n2-2). Hal ini berarti rata-rata pemahaman 

konsep kimia kelas eksperimen lebih baik dari pada rata-rata pemahaman 

konsep kimia kelas kontrol. 

3.9.2.3.2. Korelasi Biserial 

Untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

digunakan koefisien korelasi biserial. Rumus yang digunakan disadur dari 

Sudjana (2005: 390). Digunakan rumus korelasi biserial karena variabel bebas 

pada penelitian ini bersifat diskrit sedangkan variabel terikatnya bersifat kontinu 

yaitu pemahaman konsep. 

/� = (Ῡ< − Ῡ0)efghi        
Keterangan: 

rb = koefisen korelasi biserial Ῡ<  = rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen Ῡ0  = rata-rata hasil belajar kelompok kontrol 

p  = proporsi siswa kelompok eksperimen 

q  = proporsi siswa kelompok kontrol 

q   = 1 – p 

u  = tinggi ordinat pada kurva normal pada titik-titik yang memotong bagian 

normal baku menjadi bagian p dan q  hi  = simpangan baku untuk semua nilai dari kedua kelompok 

 

3.9.2.3.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan persen (%) besarnya 

kontribusi  variabel bebas terhadap variabel terikat (Sudjana, 2005: 369), dalam 
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hal ini kontribusi penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri terhadap 

pemahaman konsep siswa pada materi larutan penyangga. Harga koefisien 

determinasi adalah r
2
. Rumus yang digunakan disadur dari Sudjana (2005: 369). 

KD = rb
2
 x 100%  

dimana,  

KD : koefisien determinasi 

Rb : indeks determinasi yang diperoleh dari harga kuadrat rb koefisien  biserial  

 

3.9.2.3.4 Uji t-test Berpasangan 

Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua 

sampel bila datanya berbentuk interval atau ratio adalah menggunakan t-test. Uji 

t-test untuk menguji hipotesis penelitian apakah korelasi antara dua variabel 

berpengaruh positif atau tidak. Untuk membandingkan kelompok kontrol dengan 

kelompok eksperimen maka digunakan t-test sampel related. Rumus yang 

digunakan adalah: 

t=
x1-x2

.s1
2

n1
+

s2
2

n2
-2rj s1kn1

lj s2kn2
l
 

3.9.2.3.5 Uji Normalized gain 

Uji N-gain digunakan untuk mengetahui besar peningkatan pemahaman 

konsep siswa berdasarkan nilai pretes dan postes. rumus N-gain dari Hake yang 

dituliskan sebagai berikut;  

 

N-Gain = 

(skor maksimal – skor pretes) 

(Skor postes – skor pretes) 



86 

 

 

Kriteria tingkat pencapaian harga N-gain dikategorikan rendah jika N-gain 

0,00– 0,29, ketegori sedang jika N-gain 0,30 – 0,69, dan kategori tinggi jika harga 

N-gain 0,70 – 1,00. 

3.9.2.3.6 Uji Paired Sample Test 

Uji paired sample test digunakan untuk mengetahui taraf signifikansi 

peningkatan dari nilai pretes dan postes. Rumus yang digunakan disadur dari 

Sudjana (2002: 242). 

, =  mnS)√p
 

Keterangan:                  

Xd = Beda rata-rata pretes dan postes 

Sb = Simpangan baku  

n   = Jumlah siswa  

 

Kriteria pengujian adalah jika t tidak berada pada daerah -t1-1/2a < t < t1-1/2a 

dengan a=5% dan dk= n-1,  maka terdapat peningkatan yang signifikan. 

3.9.2.4 Analisis Lembar Pengamatan Sikap Ilmiah 

Analisis lembar pengamatan sikap ilmiah menggunakan analisis statistika uji 

normalized gain dan uji paired sample test. Setelah skor sikap ilmiah awal dan 

akhir diperoleh, selanjutnya dihitung peningkatan sikap ilmiah siswa 

menggunakan rumus N-gain dari Hake yang dituliskan sebagai berikut: 

 

Kriteria tingkat pencapaian harga N-gain dikategorikan rendah jika N-gain 

0,00–0,29, ketegori sedang jika N-gain 0,30 – 0,69, dan kategori tinggi jika harga 

N-Gain = 

(skor maksimal – skor pretes) 

(Skor postes – skor pretes) 
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N-gain 0,70 – 1,00. Kemudian untuk mengetahui taraf signifikansi peningkatan 

digunakan uji paired sample test. Rumus yang digunakan disadur dari Sudjana 

(2002: 242). 

, =  mnS)√p
 

Keterangan:       

Xd = Beda rata-rata pretes dan postes 

Sb = Simpangan baku  

n   = Jumlah siswa  

 

Kriteria pengujian adalah jika t tidak berada pada daerah -t1-1/2a < t < t1-1/2a 

dengan a=5% dan dk= n-1,  maka terdapat peningkatan yang signifikan. 

3.9.2.5 Analisis Data Angket 

Pada analisis tahap akhir ini, digunakan data hasil pengisian angket oleh 

siswa. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui sikap ilmiah siswa dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran kimia 

materi larutan penyangga dengan metode eksperimen berpendekatan inkuiri. 

3.9.2.5.1 Angket Sikap Ilmiah 

Skor tiap siswa dianalisis untuk mencari persentase sikap ilmiah pada tiap 

kategori. Rumus yang digunakan adalah: 

 

Setelah skor tiap individu diperoleh, kemudian masukkan dalam kelas 

interval skor dengan masing-masing kategori. Interval skor 0-39 berada pada 

katergori sangat rendah, interval skor 40-44 berada pada kategori rendah, interval 

Persentase skor = 

Skor maksimal 

Skor yang diperoleh 
X  100% 
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skor 56-65 berada pada kategori sedang, interval 66-79 berada pada kategori 

tinggi, dan interval 80-100 berada pada kategori sangat tinggi (Istikomah dkk, 

2012: 40-43) 

3.9.2.5.2 Angket Tanggapan 

Tiap aspek dari pembelajaran kimia menggunakan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri  dianalisis untuk mengetahui rata-rata nilai tiap aspek dalam 

kelas eksperimen. Dalam menganalisis data yang berasal dari angket bergradasi 

atau berperingkat 1 sampai dengan 4, peneliti menyimpulkan makna setiap 

alternatif sebagai berikut: 

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

diberi nilai 4 

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

“Sangat Setuju”. 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 di gradasi paling bawah, diberi nilai 1 

Untuk mengetahui rata-rata nilai tiap aspek dalam kelas. 

Besarnya persentase tanggapan siswa dihitung dengan rumus:  

 

 

Rata-rata tiap aspek = 

Jumlah responden 

Jumlah nilai 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Penelitian Pemahaman Konsep 

Hasil penelitian pemahaman konsep siswa dianalisis menggunakan analisis 

data tahap akhir meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua varians, uji perbedaan 

dua rata-rata satu pihak kanan, korelasi biserial, koefisien determinasi, uji t-test 

berpasangan satu pihak kanan, uji normalized gain, dan uji t paired. Ringkasan 

nilai pretes dan postes pemahaman konsep secara keseluruhan dimuat pada Tabel 

4.1. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 44 dan 45. 

Tabel 4.1 Nilai Pretes dan Postes Pemahaman Konsep secara Keseluruhan 

 

 Nilai terendah Nilai tertinggi Rata-rata 

 Kontrol eksperimen kontrol Eksperimen kontrol Eksperimen 

Pretes 11 6 61 83 38,37 38,24 

Postes 37 65 92 98 62,53 79,84 

 
Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa hasil pretes antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen memiliki perbedaan rata-rata yang tidak terlalu jauh, sedangkan 

pada hasil postes antara kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki perbedaan 

rata-rata yang cukup jauh. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan 

metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada kelas eksperimen. Pada Gambar 

4.1 disajikan visualisasi rerata nilai pretes postes pemahaman konsep secara 

keseluruhan. 



 

 

Gambar 4.1 Rerata Nilai Pretes 

Data nilai pretes dan postes 

untuk mengetahui pengaruh 

terhadap pemahaman konsep siswa

4.2.1.1 Uji Normalitas 

Ringkasan hasil uji normalitas data pretes dan postes dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2

 

 

keterangan 

Kelas eksperimen

Pretes 

χ2
hitung 6,82 

χ2
tabel 7,81 

Keterangan Terdistribusi 

normal 

 

Berdasarkan Tabel 4.2

dan tingkat kepercayaan 95% untuk setiap data pretes postes kelas eksperimen 

dan data pretes postes kelas kontrol berturut

harga χ2
hitung lebih kecil 

terdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, maka uji selanjutnya 
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Data nilai pretes dan postes pemahaman konsep dianalisis secara

etahui pengaruh penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri 

terhadap pemahaman konsep siswa dan peningkatannya. 

 

Ringkasan hasil uji normalitas data pretes dan postes dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Pretes dan Postes 

Kelas eksperimen Kelas kontrol

 postes Pretes Postes

4,75 5,40 1,34

7,81 7,81 7,81

Terdistribusi 

 

Terdistribusi 

normal 

Terdistribusi 

normal 

Terdistribusi 

normal

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh harga χ2
hitung dengan derajat kebebasan 3 

dan tingkat kepercayaan 95% untuk setiap data pretes postes kelas eksperimen 

dan data pretes postes kelas kontrol berturut-turut 6,82; 4,75; 5,40; 1,34 sehingga 

lebih kecil daripada χ2
tabel yaitu 7,81. Hal ini menunjukkan data 

. Karena data berdistribusi normal, maka uji selanjutnya 

kelas kontrol kelas eksperimen

38.37 38.24

62.53

79.84

kelompok sampel

pretes

postes

90 

 
Postes Pemahaman Konsep Secara Keseluruhan 

pemahaman konsep dianalisis secara statistika 

penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri 

Ringkasan hasil uji normalitas data pretes dan postes dapat dilihat pada 

 

Kelas kontrol 

Postes 

1,34 

7,81 

Terdistribusi 

normal 

dengan derajat kebebasan 3 

dan tingkat kepercayaan 95% untuk setiap data pretes postes kelas eksperimen 

turut 6,82; 4,75; 5,40; 1,34 sehingga 

unjukkan data 

. Karena data berdistribusi normal, maka uji selanjutnya 
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memakai statistik parametrik. Perhitungan uji normalitas selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 46 sampai 49.  

4.2.1.2 Uji Kesamaan Dua Varians 

Ringkasan hasil uji kesamaan dua varians data pretes dan postes terangkum 

dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Pretes dan Postes 

 

Uji 

kesamaan 

dua varians 

Varians (s
2
)  

F
 
hitung 

 

F
 
tabel 

 

Keterangan Kelas 

eksperimen 

Kelas 

kontrol 

pretes 387,10 177,16 0,46 2,58 Homogen 

postes 101,00 169,07 1,67 2,58 Homogen 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui harga Fhitung data pretes dan postes dengan 

derajat kebebasan pembilang 37,  penyebut 37 dan tingkat kepercayaan 95% 

berturut-turut 0,46; 1,67, sehingga harga Fhitung lebih kecil daripada harga Ftabel 

yaitu 2,58. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelas baik kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol mempunyai sebaran siswa yang seimbang. Perhitungan uji 

kesamaan dua varians selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 50 dan 51. 

4.2.1.3 Uji Hipotesis 

4.2.1.3.1 Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Ringkasan hasil uji perbedaan dua rata-rata data pretes dan postes 

terangkum pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil  Uji Perbedaan Dua Rata-rata Data Pretes dan Postes 

 

Data thitung ttabel Kriteria 

Pretes -0,03 1,99 Ha ditolak 

Postes 6,49 1,99 Ha diterima 
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Berdasarkan Tabel 4.4 perhitungan uji perbedaan dua rata-rata satu pihak 

kanan data pretes diperoleh thitung dengan derajat kebebasan 74 dan tingkat 

kepercayaan 95% yaitu -0,03, sehingga harga thitung lebih kecil daripada ttabel yaitu 

1,99. Hal ini menunjukkan pemahaman konsep mengenai materi larutan 

penyangga antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan 

adalah sama. Sedangkan perhitungan uji perbedaan dua rata-rata satu pihak kanan 

data postes diperoleh thitung dengan derajat kebebasan 74 dan tingkat kepercayaan 

95% yaitu 6,49, sehingga harga thitung lebih besar daripada ttabel yaitu 1,99. Hal ini 

menunjukkan bahwa setelah diberi perlakuan, pemahaman konsep mengenai 

larutan penyangga kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Perhitungan uji perbedaan dua rata-rata satu pihak kanan data pretes dan postes 

dapat dilihat pada Lampiran 52 dan 53. 

4.2.1.3.2 Korelasi Biserial 

Setelah diketahui bahwa rata-rata pemahaman konsep mengenai materi 

larutan penyangga setelah diberi perlakuan pada kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol, maka selanjutnya dicari hubungan antara variabel bebas 

terhadao variabel terikat untuk menentukan pengaruh metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri terhadap pemahaman konsep siswa. Perhitungan uji 

korelasi biserial mendapatkan harga rb sebesar 0,94. Perhitungan uji korelasi 

biserial selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 54. 

4.2.1.3.3 Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi biserial diperoleh besarnya koefisien 

korelasi biserial hasil belajar (rb) sebesar 0,94 sehingga besarnya koefisien 
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determinasi adalah 88,65%. Hal ini berarti besarnya kontribusi penerapan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri terhadap pemahaman konsep siswa materi 

larutan penyangga  sebesar 88,65%. Perhitungan koefisien determinasi 

pemahaman konsep dimuat pada lampiran 55. 

4.2.1.3.4 Uji t-test Berpasangan 

Setelah diketahui harga rb yaitu 0,94 dari perhitungan uji korelasi biserial, 

selanjutnya dicari pengaruh korelasi antara dua variabel bebas dan variabel terikat 

menggunakan uji t-test berpasangan. Hasil uji t-test berpasangan satu pihak kanan 

diperoleh harga thitung dengan derajat kebebasan 74 dan tingkat kepercayaan 95% 

yaitu -21,79, sehingga thitung lebih kecil daripada ttabel yaitu 1,99. Hal ini 

menunjukkan penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi 

larutan penyangga berpengaruh positif terhadap pemahaman konsep siswa. 

Perhitungan uji t-test berpasangan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 56. 

4.2.1.3.5 Uji Normalized Gain 

Hasil uji normalized gain rerata nilai pretes dan postes terangkum pada 

Tabel 4.5. Perhitungan uji normalized gain selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 57.   

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalized Gain Rerata Nilai Pretes dan Postes 

 

kelas Rata-rata pretes Rata-rata postes gain Kriteria 

Eksperimen 38,24 79,84 0,67 Sedang 

kontrol 38,37 62,53 0,39 Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 perhitungan N-gain pada kelas eksperimen 

mendapatkan harga N-gain sebesar 0,67 dan pada kelas kontrol mendapatkan 

harga N-gain sebesar 0,39. Hal ini menunjukkan peningkatan pemahaman konsep 



 

 

siswa baik pada kelompok eksperimen 

sedang (Hake, 1999). Pada Gambar 4.2 disajikan visualisasi Tabel 4

Gambar 4.2 Peningkata

Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol sebesar

pemahaman konsep kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, 

walaupun kedua kelas berada pada kategori peningkatan sedang menurut Hake 

(1999).  

4.2.1.3.5.1 Hasil Peningkatan Pemahaman Konsep setiap Sub Materi

Pada Tabel 4.6 disajikan 

setiap sub materi yang diajarkan. Materi yang diajarkan oleh guru pada penelitian 

ini adalah materi larutan penyangga yang terbagi dalam tujuh sub materi. Setiap 

sub materi memiliki karakteristik tingkat ke

Tabel 4.6 Rerata Skor Pretes, Postes, dan Harga 

No Sub materi Sebaran soal

1. Definisi 

konsep 

larutan 

penyangga 

16 dan 20 (pretes)

8 dan 19 (postes paket A)

10 dan 20 (postes paket B)

(skor maksimal 8)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

kelas kontrol

38.37

62.53

R
a

ta
-r

a
ta

 N
il

a
i

pada kelompok eksperimen dan kelas kontrol berada pada kategori 

sedang (Hake, 1999). Pada Gambar 4.2 disajikan visualisasi Tabel 4.5. 

Gambar 4.2 Peningkatan Rerata Skor Pemahaman Konsep Kelompok Sampel

 

Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa perbedaan harga N-gain

kelas eksperimen dengan kelas kontrol sebesar 0,29 yang berarti peningkatan 

pemahaman konsep kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, 

walaupun kedua kelas berada pada kategori peningkatan sedang menurut Hake 

4.2.1.3.5.1 Hasil Peningkatan Pemahaman Konsep setiap Sub Materi 

disajikan rerata skor pretes, postes, dan harga N

setiap sub materi yang diajarkan. Materi yang diajarkan oleh guru pada penelitian 

ini adalah materi larutan penyangga yang terbagi dalam tujuh sub materi. Setiap 

sub materi memiliki karakteristik tingkat kesukaran yang berbeda. 

Rerata Skor Pretes, Postes, dan Harga N-gain Setiap Sub Materi

 
Sebaran soal Rerata pretes Rerata postes 

K E K E 

16 dan 20 (pretes) 

8 dan 19 (postes paket A) 

10 dan 20 (postes paket B) 

(skor maksimal 8) 

2,74 4,21 5,16 6,42 

kelas kontrol kelas eksperimen

38.24

62.53

79.84

39

67

kelompok sampel

94 

berada pada kategori 

 

 
n Rerata Skor Pemahaman Konsep Kelompok Sampel 

gain antara 

peningkatan 

pemahaman konsep kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, 

walaupun kedua kelas berada pada kategori peningkatan sedang menurut Hake 

N-gain pada 

setiap sub materi yang diajarkan. Materi yang diajarkan oleh guru pada penelitian 

ini adalah materi larutan penyangga yang terbagi dalam tujuh sub materi. Setiap 

Setiap Sub Materi 

 N-gain 

K E 

 0,46  0,58 

pretes

postes

N-gain(%)
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2. Perbedaan 

larutan 

penyangga 

dan bukan 

larutan 

penyangga 

3 dan 12 (pretes) 

6 dan 17 (postes paket A) 

17 dan 8 (postes paket B) 

(skor maksimal 8) 

5,58 3,89 5,89 7,47 0,13 0,87 

3. Komponen 

larutan 

penyangga 

6 dan 8 (pretes) 

13 dan 2 (postes paket A) 

7 dan 16 (postes paket B) 

(skor maksimal 8) 

4,63 3,37 6,11 6,21 0,44 0,61 

4. perhitungan 

pH larutan 

penyangga 

7,9,dan 19 (pretes) 

14,5,dan 20 (postes paket 

A) 

1,2,dan 19 (postes paket B) 

(skor maksimal 27) 

3,89 3,39 12,6 16,7 0,38 0,56 

5. Prinsip kerja 

larutan 

penyangga 

1,11,dan 14 (pretes) 

16,7,dan 18 (postes paket 

A) 

18,9,dan 3 (postes paket B) 

(skor maksimal 12) 

5,58 6,32 8,84 10,4 0,51 0,72 

6. Penambahan 

sedikit asam, 

basa, dan 

pengenceran 

pada larutan 

penyangga 

4,5,13,15,17,dan 18 

(pretes) 

11,12,3,10,4,dan 9 (postes 

paket A) 

12,13,5,4,15,dan 14 (postes 

paket B) 

(skor maksimal 29) 

12,1 12,6 18,6 22,9 0,38 0,63 

7. Peranan 

larutan 

penyangga 

2 dan 10 (pretes) 

1 dan 15 (postes paket A) 

6 dan 11 (postes paket B) 

(skor maksimal 8) 

3,79 4,42 5,37 7,79 0,38 0,94 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa pemahaman konsep kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol mengalami peningkatan, namun setiap harga N-gain per sub 

materi pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Pada setiap sub 

materi yang dibahas pada kelas eksperimen harga N-gain pada kategori tinggi 

adalah sub materi prinsip kerja larutan penyangga, perbedaan larutan penyangga 

dan bukan larutan penyangga, dan peranan larutan penyangga. Sedangkan pada 

kelas eksperimen tidak ada harga N-gain untuk peningkatan pemahaman konsep 

yang berada pada kategori tinggi. Visualisasi harga N-gain kelas kontrol dan 

eksperimen disajikan pada Gambar 4.3 



 

 

Gambar 4.3 Nilai N

Hasil uji peningkatan pemahaman konsep pada tipe soal C6 yaitu tingkatan 

soal berkreasi didapatkan harga 

N-gain kelas kontrol sebesa

tipe soal C6 pada kelas eksperimen dan kontrol disajikan pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Harga 
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Gambar 4.3 Nilai N-gain Pemahaman Konsep Kelas Kontrol dan kelas 

Eksperimen 

 

Hasil uji peningkatan pemahaman konsep pada tipe soal C6 yaitu tingkatan 

soal berkreasi didapatkan harga N-gain kelas eksperimen sebesar 0,66 dan harga 

kelas kontrol sebesar 0,33. Visualisasi harga N-gain pemahaman konsep 

tipe soal C6 pada kelas eksperimen dan kontrol disajikan pada Gambar 4.4.

 

Gambar 4.4 Harga N-gain Pemahaman Konsep Tipe Soal C6 Kelas 

Eksperimen dan Kontrol 

2 3 4 5 6

0.13

0.44
0.38
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0.87
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0.56

0.72

0.63

Sub materi kelas kontrol

kelas eksperimen

kontrol ekperimen

0.33

0.66

kelompok sampel
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Pemahaman Konsep Kelas Kontrol dan kelas 

Hasil uji peningkatan pemahaman konsep pada tipe soal C6 yaitu tingkatan 

kelas eksperimen sebesar 0,66 dan harga 

pemahaman konsep 

tipe soal C6 pada kelas eksperimen dan kontrol disajikan pada Gambar 4.4. 

Pemahaman Konsep Tipe Soal C6 Kelas 

7

0.38

0.94

kelas eksperimen
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Berdasarkan Gambar 4.4 ditemukan hasil penelitian bahwa peningkatan 

pemahaman konsep untuk tipe soal C6 pada kelas eskperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol.  

4.2.1.3.6 Uji Paired Sample Test 

Hasil uji t paired rata-rata pemahaman konsep kelas kontrol dan kelas 

eksperimen diperoleh harga thitung sebesar 3,97 pada taraf kepercayaan 95% 

dengan derajat kebebasan 37. Harga thitung lebih besar dari ttabel yaitu 2,03, hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata pemahaman konsep kelas eksperimen 

berbeda dengan kelas kontrol. Perhitungan uji paired sample test peningkatan 

rata-rata pemahaman konsep selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 58. 

4.1.2 Hasil Penelitian Sikap Ilmiah 

4.1.2.1 Uji Normalized Gain 

Skor sikap ilmiah awal dan akhir pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

serta masing-masing harga N-gain pada tiap aspek sikap ilmiah disajikan pada 

Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Skor Sikap Ilmiah Awal dan Akhir pada Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen. 

 

No Aspek 

sikap 

ilmiah 

Skor awal Skor akhir gain 

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

eksperi

men 

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

eksperimen 

1. jujur 64,80 60,86 87,34 88,82 0,64 0,72 

2. terbuka 61,84 71,05 85,75 88,95 0,63 0,62 

3. tanggung 

jawab 64,14 65,13 76,25 95,46 

 

0,34 

 

0,87 

4. obyektif 32,89 30,26 75 90,79 0,63 0,87 

5. bekerja 

sama 21,64 50 78,95 86,84 

 

0,73 

 

0,74 

6. berpikir 

kritis 13,82 10,53 43,95 68,73 

 

0,35 

 

0,65 



 

 

7. rasa ingin 

tahu 14,47

8. disiplin 71,05

9. peduli 

lingkung

an 59,21

 

Berdasarkan Tabel 4.7

N-gain terendah ke harga 

berpikir kritis, peduli lingkungan, jujur, bekerja sama, obyektif, tanggung jawab, 

dan disiplin. Visualisasi harga 

eksperimen disajikan pada Gambar 4.4.

Gambar 4.5 Harga 

Keterangan: 

1. Rasa ingin tahu  

2. Terbuka   

3. Berpikir kritis  

4. Peduli lingkungan  

5. Jujur 

 

Berdasarkan gambar 4.5

aspek sikap ilmiah mengalami peningkatan 

aspek ilmiah mengalami peningkatan 

aspek sikap ilmiah yang mengalami peningkatan 
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14,47 11,18 18,82 33,42 

 

0,05 

71,05 69,74 91,45 98,03 0,71 

59,21 

 

58,55 

 

67,76 87,5 

 

 

0,21 

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa pada kelas eksperimen urutan harga 

terendah ke harga N-gain tertinggi adalah sikap rasa ingin tahu, terbuka, 

berpikir kritis, peduli lingkungan, jujur, bekerja sama, obyektif, tanggung jawab, 

dan disiplin. Visualisasi harga N-gain dari terendah ke tertinggi pada kelas 

eksperimen disajikan pada Gambar 4.4. 

Harga N-gain Terendah Ke Tertinggi Kelas Eksperimen

   6. Bekerja sama 

   7. Obyektif 

   8. Tanggung jawab 

   9. Disiplin 

Berdasarkan gambar 4.5 terlihat bahwa pada kelas eksperimen terdapat satu 

aspek sikap ilmiah mengalami peningkatan N-gain dalam kategori rendah, dua 

aspek ilmiah mengalami peningkatan N-gain dalam kategori sedang, dan enam 

aspek sikap ilmiah yang mengalami peningkatan N-gain dalam kategori tinggi. 

2 3 4 5 6 7 8

0.62 0.65
0.70 0.71 0.74

0.87 0.87
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0,25 

0,95 

 

 

0,70 

terlihat bahwa pada kelas eksperimen urutan harga 

tertinggi adalah sikap rasa ingin tahu, terbuka, 

berpikir kritis, peduli lingkungan, jujur, bekerja sama, obyektif, tanggung jawab, 

dari terendah ke tertinggi pada kelas 

 
Terendah Ke Tertinggi Kelas Eksperimen 

sperimen terdapat satu 

dalam kategori rendah, dua 

dalam kategori sedang, dan enam 

dalam kategori tinggi. 

9

0.93



 

 

Jika dihitung reratanya maka diperoleh harga 

bahwa peningkatan sikap ilmiah kelas eksperimen berada pada kategori tinggi.

Berdasarkan Tabel 4.7

terendah ke tertinggi adalah sikap

jawab, berpikir kritis, terbuka, obyektif, jujur, disiplin, dan bekerja sama. 

Visualisasi urutan harga 

disajikan pada Gambar 4.6

Gambar 4.6 Harga 

Keterangan: 

1. Rasa ingin tahu  

2. Peduli lingkungan  

3. Tanggung jawab  

4. Berpikir kritis  

5. Terbuka  

Berdasarkan Gambar 4.6

aspek sikap ilmiah dalam kategori rendah, lima aspek sikap ilmiah dalam kategori 

sedang, dan hanya terdapat dua aspek sikap ilmiah yang berada pada kategori 

tinggi. Jika dihitung reratanya maka diperoleh harg
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itung reratanya maka diperoleh harga N-gain sebesar 0,70, menunjukkan 

bahwa peningkatan sikap ilmiah kelas eksperimen berada pada kategori tinggi.

arkan Tabel 4.7 terlihat harga N-gain pada kelas kontrol dari urutan 

terendah ke tertinggi adalah sikap rasa ingin tahu, peduli lingkungan, tanggung 

jawab, berpikir kritis, terbuka, obyektif, jujur, disiplin, dan bekerja sama. 

Visualisasi urutan harga N-gain dari terendah ke tertinggi pada kelas k

disajikan pada Gambar 4.6. 

Harga N-gain Terendah Ke Tertinggi Kelas Kontrol

   6. Obyektif 

   7. Jujur 

   8. Disiplin 

   9. Bekerja sama 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 terlihat bahwa pada kelas kontrol terdapat dua 

aspek sikap ilmiah dalam kategori rendah, lima aspek sikap ilmiah dalam kategori 

sedang, dan hanya terdapat dua aspek sikap ilmiah yang berada pada kategori 

tinggi. Jika dihitung reratanya maka diperoleh harga N-gain sebesar 0,48, 

2 3 4 5 6 7 8

0.21

0.34 0.35

0.63 0.63 0.64
0.70

Aspek sikap ilmiah
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sebesar 0,70, menunjukkan 

bahwa peningkatan sikap ilmiah kelas eksperimen berada pada kategori tinggi. 

pada kelas kontrol dari urutan 

rasa ingin tahu, peduli lingkungan, tanggung 

jawab, berpikir kritis, terbuka, obyektif, jujur, disiplin, dan bekerja sama. 

dari terendah ke tertinggi pada kelas kontrol 

 
Terendah Ke Tertinggi Kelas Kontrol 

terlihat bahwa pada kelas kontrol terdapat dua 

aspek sikap ilmiah dalam kategori rendah, lima aspek sikap ilmiah dalam kategori 

sedang, dan hanya terdapat dua aspek sikap ilmiah yang berada pada kategori 

sebesar 0,48, 

9

0.73



 

 

menunjukkan bahwa peningkatan sikap ilmiah kelas kontrol berada pada kategori 

sedang. 

Pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, aspek sikap ilmiah mengalami 

peningkatan. Visualisasi nilai 

disajikan pada Gambar 4.7

Gambar 4.7 Nilai 

Keterangan: 

1. Jujur   

2. Terbuka    

3. Tanggung jawab  

4. Obyektif   

5. Bekerja sama 

Berdasarkan Gambar 4.

hampir sama antara kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah sikap terbuka dan 

kerja sama. Hal ini dapat terjadi karena pada kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen sama-sama dilakukan kegiatan diskusi kelompok

sangat erat hubungannya dengan sikap terbuka dan kerja sama

2010: 43). Sikap terbuka kelas eksperimen lebih rendah 

ini dikarenakan dalam diskusi kelompok siswa kelas eksperimen lebih berpikir 
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menunjukkan bahwa peningkatan sikap ilmiah kelas kontrol berada pada kategori 

Pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, aspek sikap ilmiah mengalami 

peningkatan. Visualisasi nilai N-gain antara kelas kontrol dan kelas eksp

disajikan pada Gambar 4.7. 

Nilai N-gain Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen

 6. Berpikir kritis 

 7. Rasa ingin tahu 

 8. Disiplin  

 9. Peduli lingkungan 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 Aspek sikap ilmiah yang mengalami peningkatan 

hampir sama antara kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah sikap terbuka dan 

kerja sama. Hal ini dapat terjadi karena pada kelas kontrol maupun kelas 

sama dilakukan kegiatan diskusi kelompok. Diskusi kelompok 

sangat erat hubungannya dengan sikap terbuka dan kerja sama (Istikomah dkk, 

. Sikap terbuka kelas eksperimen lebih rendah daripada kelas kontrol hal 

ini dikarenakan dalam diskusi kelompok siswa kelas eksperimen lebih berpikir 
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menunjukkan bahwa peningkatan sikap ilmiah kelas kontrol berada pada kategori 

Pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, aspek sikap ilmiah mengalami 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 

 
Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Aspek sikap ilmiah yang mengalami peningkatan 

hampir sama antara kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah sikap terbuka dan 

kerja sama. Hal ini dapat terjadi karena pada kelas kontrol maupun kelas 

. Diskusi kelompok 

(Istikomah dkk, 

kelas kontrol hal 

ini dikarenakan dalam diskusi kelompok siswa kelas eksperimen lebih berpikir 

9

0.21

0.70

kelas kontrol

kelas eksperimen
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kritis dalam proses pemecahan masalah sehingga keinginan untuk 

mempertahankan pendapatnya cenderung besar dan agak susah menerima 

pendapat teman lain yang berbeda. Sikap bekerja sama walaupun memiliki 

peningkatan yang hampir sama dengan kelas kontrol namun masih lebih tinggi 

kelas eksperimen, hal ini dikarenakan dalam kegiatan inkuiri pemecahan masalah 

dari pembelajaran awal sampai akhir pada kelas eksperimen dilakukan secara 

berkelompok terus menerus, sedangkan pada kelas eksperimen hanya pada 

pertemuan ke enam dilakukan kegiatan secara berkelompok. 

Sikap ilmiah yang meliputi sikap jujur, tanggung jawab, obyektif, bekerja 

sama, berpikir kritis, rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan pada kelas 

eksperimen memiliki peningkatan yang lebih besar daripada kelas kontrol. 

Sehingga ditemukan hasil penelitian bahwa peningkatan sikap ilmiah siswa pada 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

4.1.2.2 Uji Paired Sample Test 

Hasil uji t paired peningkatan rata-rata sikap ilmiah kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mendapatkan harga thitung sebesar 18,08. Harga thitung lebih besar 

daripada ttabel sebesar 2,03 pada taraf kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan 

37. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata sikap ilmiah kelas 

eksperimen berbeda dengan kelas kontrol. Perhitungan Uji paired sample test 

peningkatan rata-rata sikap ilmiah dapat dilihat pada Lampiran 65. 

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Sikap Ilmiah 

Hasil analisis deskriptif sikap ilmiah siswa diperoleh dari data angket yang 

diisi oleh siswa, terdapat dua buah angket yaitu angket sikap ilmiah kegiatan 
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praktikum dan angket sikap ilmiah kegiatan pembelajaran di kelas. Data ini 

digunakan untuk membantu melengkapi data sikap ilmiah dari lembar 

pengamatan. Analisis deskriptif sikap ilmiah dilakukan dengan mengelompokkan 

skor sikap ilmiah kelas kontrol dan kelas eksperimen dalam interval kelas dengan 

kategori sangat sedang sampai sangat tinggi, hal ini dilakukan pula oleh Istikomah 

dkk (2010: 40-43) dalam penelitiannya yang juga mengamati sikap ilmiah siswa. 

Hasil analisis deskriptif data angket sikap ilmiah kelas kontrol dan kelas 

eksperimen disajikan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Analisis Deskriptif Data Angket Sikap Ilmiah Kelas Kontrol dan 

Kelas Eksperimen 

 

Kelas interval skor presentase  

kategori Kelas kontrol Kelas eksperimen 

0-39 0% 0% Sangat rendah 

40-55 0% 0% Rendah 

56-65 13,51% 0% Sedang 

66-79 54,05% 36,67% Tinggi 

80-100 32,43% 63,33% Sangat tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa siswa di kelas kontrol yang 

termasuk ke dalam kategori sikap ilmiah sangat tinggi sebesar 32,43%, tinggi 

sebesar 54,05%, sedang sebesar 13,51%, rendah sebesar 0%, dan sangat rendah 

sebesar 0%. Siswa di kelas eksperimen yang termasuk ke dalam kategori sikap 

ilmiah sangat tinggi sebesar 63,33%, tinggi sebesar 36,67%, sedang sebesar 0%, 

rendah sebesar 0%, dan sangat rendah sebesar 0%. Visualisasi presentase sikap 

ilmiah kelas kontrol dan kelas eksperimen disajikan pada Gambar 4.8. 



 

 

Gambar 4.8 Presentase Sikap Ilmiah Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen

Berdasarkan Gambar 4.8

eksperimen berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi, sedangkan pada kelas 

kontrol berada pada kategori sedang, tinggi, dan sang

siswa yang berada pada interval skor kategori tinggi dibanding kategori sangat 

tinggi. Hasil temuan penelitian bahwa sikap ilmiah siswa kelas eksperimen lebih 

baik daripada sikap ilmiah siswa kelas kontrol.

4.1.3 Hasil Penelitian Data Angket Tanggapan Siswa

Tanggapan siswa terhadap metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada 

materi larutan penyangga diungkap melalui enam pertanyaan angket yang 

mempresentasikan enam aspek. Tanggapan siswa yang diharapkan meliputi 

sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). 

Analisis deskriptif data angket dilakukan dengan memberi bobot 4 untuk sangat 

setuju (SS), bobot 3 untuk setuju (S), bobot 2 untuk tidak setuju (TS), dan bobot 1 

untuk sangat tidak setuju (

yang mempresentasikan enam aspek dapat diperoleh prosentase tiap jawaban 

siswa. Visualisasi presentase tanggapan siswa disajikan pada Gambar 4
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Presentase Sikap Ilmiah Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen

 

Berdasarkan Gambar 4.8 ditemukan persentase sikap ilmiah kelas 

eksperimen berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi, sedangkan pada kelas 

kontrol berada pada kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi namun lebih banyak 

siswa yang berada pada interval skor kategori tinggi dibanding kategori sangat 

tinggi. Hasil temuan penelitian bahwa sikap ilmiah siswa kelas eksperimen lebih 

sikap ilmiah siswa kelas kontrol. 

an Data Angket Tanggapan Siswa 

Tanggapan siswa terhadap metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada 

materi larutan penyangga diungkap melalui enam pertanyaan angket yang 

mempresentasikan enam aspek. Tanggapan siswa yang diharapkan meliputi 

SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). 

Analisis deskriptif data angket dilakukan dengan memberi bobot 4 untuk sangat 

setuju (SS), bobot 3 untuk setuju (S), bobot 2 untuk tidak setuju (TS), dan bobot 1 

untuk sangat tidak setuju (STS). Dengan demikian dari enam pertanyaan angket 

yang mempresentasikan enam aspek dapat diperoleh prosentase tiap jawaban 

siswa. Visualisasi presentase tanggapan siswa disajikan pada Gambar 4.9
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Presentase Sikap Ilmiah Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

ditemukan persentase sikap ilmiah kelas 

eksperimen berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi, sedangkan pada kelas 

at tinggi namun lebih banyak 

siswa yang berada pada interval skor kategori tinggi dibanding kategori sangat 

tinggi. Hasil temuan penelitian bahwa sikap ilmiah siswa kelas eksperimen lebih 

Tanggapan siswa terhadap metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada 

materi larutan penyangga diungkap melalui enam pertanyaan angket yang 

mempresentasikan enam aspek. Tanggapan siswa yang diharapkan meliputi 

SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). 

Analisis deskriptif data angket dilakukan dengan memberi bobot 4 untuk sangat 

setuju (SS), bobot 3 untuk setuju (S), bobot 2 untuk tidak setuju (TS), dan bobot 1 

STS). Dengan demikian dari enam pertanyaan angket 

yang mempresentasikan enam aspek dapat diperoleh prosentase tiap jawaban 

.9. 

sangat 

tinggi

32.43%

63.33%

kelas kontrol

kelas eksperimen



 

 

Keterangan: 

1. Aspek menarik dan menyenangkan

2. Aspek pemahaman konsep larutan penyangga

3. Aspek peningkatan kemampuan mengingat konsep larutan penyangga

4. Aspek motivasi belajar

5. Aspek kecocokan dengan materi larutan penyangga

6. Aspek penerapan untuk materi lain

Berdasarkan gambar 4.

eksperimen mengenai penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri yang 

diperoleh dari data angket yang dibagikan setelah pembelajaran berlangsung yaitu 

(a) Sebagian besar siswa  merasa pembelajaran ber

menyenangkan, (b) Pembelajaran dengan metode eksperimen berpendekatan 

inkuiri membuat siswa lebih mudah memahami materi larutan penyangga, (c) 

Siswa merasa kemampuan untuk mengingat konsep larutan penyangga lebih lama 

tersimpan di memori otak, (d) Siswa menjadi lebih termotivasi belajar, (e) Siswa 

merasa bahwa penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri cocok untuk 

materi larutan penyangga, dan (f) Siswa setuju jika penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri diterapkan pada
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Gambar 4.9 Presentase Tanggapan Siswa 

menarik dan menyenangkan 

Aspek pemahaman konsep larutan penyangga 

Aspek peningkatan kemampuan mengingat konsep larutan penyangga

Aspek motivasi belajar 

Aspek kecocokan dengan materi larutan penyangga 

Aspek penerapan untuk materi lain 

 

Berdasarkan gambar 4.9 diperoleh hasil penelitian tanggapan siswa kelas 

eksperimen mengenai penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri yang 

diperoleh dari data angket yang dibagikan setelah pembelajaran berlangsung yaitu 

(a) Sebagian besar siswa  merasa pembelajaran berlangsung menarik dan 

menyenangkan, (b) Pembelajaran dengan metode eksperimen berpendekatan 

inkuiri membuat siswa lebih mudah memahami materi larutan penyangga, (c) 

Siswa merasa kemampuan untuk mengingat konsep larutan penyangga lebih lama 

ri otak, (d) Siswa menjadi lebih termotivasi belajar, (e) Siswa 

merasa bahwa penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri cocok untuk 

materi larutan penyangga, dan (f) Siswa setuju jika penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri diterapkan pada materi lain. 
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Aspek peningkatan kemampuan mengingat konsep larutan penyangga 

diperoleh hasil penelitian tanggapan siswa kelas 

eksperimen mengenai penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri yang 

diperoleh dari data angket yang dibagikan setelah pembelajaran berlangsung yaitu 

langsung menarik dan 

menyenangkan, (b) Pembelajaran dengan metode eksperimen berpendekatan 

inkuiri membuat siswa lebih mudah memahami materi larutan penyangga, (c) 

Siswa merasa kemampuan untuk mengingat konsep larutan penyangga lebih lama 

ri otak, (d) Siswa menjadi lebih termotivasi belajar, (e) Siswa 

merasa bahwa penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri cocok untuk 

materi larutan penyangga, dan (f) Siswa setuju jika penerapan metode eksperimen 

3.33%
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Metode Eksperimen berpendekatan Inkuiri terhadap 

Pemahaman Konsep Siswa dan Peningkatannya 

Berdasarkan hasil penelitian pemahaman konsep siswa pada materi larutan 

penyangga pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi perlakuan 

proses dan metode pembelajaran yang berbeda, kelas eksperimen yang 

menggunakan metode ekperimen berpendekatan inkuiri memiliki rata-rata nilai 

postes sebesar 79,84 sedangkan kelas kontrol yang menggunakan metode 

eksperimen verifikatif memiliki nilai postes sebesar 62,53. Pencapaian rata-rata 

nilai postes kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Berdasarkan 

hasil uji perbedaan dua rata-rata data nilai postes seperti disajikan pada Tabel 4.4, 

maka hasil temuan penelitian ini menunjukkan rata-rata pemahaman konsep kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Pada kelompok sampel, baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol mendapat materi pelajaran dan latihan soal 

yang sama, namun proses pembelajaran dan metode pembelajaran berbeda. Proses 

dan metode pembelajaran yang berbeda inilah yang menyebabkan rata-rata 

pemahaman konsep kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Pembelajaran dengan metode eksperimen berpendekatan inkuiri memberi 

keleluasaan kepada siswa untuk melakukan praktikum sendiri dalam 

menyelesaikan masalah dengan bimbingan guru, menemukan konsep sendiri dari 

hasil praktikum tersebut, sehingga memotivasi dan mendorong siswa secara aktif 

menggali pengetahuannya sendiri  menjadi pribadi yang aktif, mandiri, dan 



106 

 

 

terampil dalam memecahkan masalah serta memiliki pemahaman konsep yang 

lebih. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Praptiwi dkk (2012) yang 

menemukan bahwa rata-rata penguasaan konsep kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran eksperimen inkuiri terbimbing lebih baik daripada kelas kontrol, 

karena siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih optimal dengan penerapan 

model pembelajaran eksperimen inkuiri terbimbing. Partisipasi siswa saat 

pembelajaran dalam hal mengajukan pertanyaan, menyusun hipotesis, 

mengumpulkan dan menganalisis data merupakan aktivitas yang berkaitan erat 

dengan kegiatan inkuiri sehingga dari segala aktivitas yang berhubungan dengan 

kegiatan inkuiri akan membantu siswa membangun pengetahuannya. 

Berdasarkan uji korelasi biserial dilanjutkan dengan penentuan koefisien 

determinasi, ditemukan hasil penelitian bahwa penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri mempengaruhi pemahaman konsep siswa sebesar 88,65%. 

Sesuai hasil uji t-test berpasangan, ditemukan hasil penelitian bahwa penerapan 

metode eksperimen berpendekatan inkuiri berpengaruh positif terhadap 

pemahaman konsep siswa. Pengaruh sebesar 88,65% yang tergolong cukup tinggi 

ini dimungkinkan pada kelas eksperimen siswa dituntut berpikir kritis 

memecahkan masalah dengan merancang eksperimen untuk menemukan konsep 

sendiri, karena konsep ditemukan sendiri oleh siswa maka akan tersimpan lama di 

otak. Selain penemuan konsep sendiri, konsep yang ditemukan akan selalu 

dihubungkan secara kontekstual dengan peranan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga pelajaran menjadi bermakna. Pada kelas kontrol, kegiatan siswa terfokus 
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untuk memverifikasi informasi sehingga menjadikan pembelajaran kurang 

bermakna bagi siswa. 

Pada kelas eksperimen yang menggunakan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri, proses penemuan konsep melalui pemberian masalah. Pada 

proses pembelajaran, siswa diberi suatu masalah yang berkaitan dengan pengaruh 

penambahan sedikit asam, basa, dan pengenceran pada larutan penyangga. 

Masalah disajikan melalui pertanyaan kemudian diikuti petunjuk pemecahan 

masalah untuk diselesaikan melalui kegiatan praktikum yang dirancang sendiri 

dengan bimbingan guru. Kegiatan praktikum yang dilaksanakan bertujuan untuk 

menemukan teori, sehingga konsep diharapkan ditemukan sendiri oleh siswa 

berdasarkan hasil praktikum dengan bimbingan guru. Konsep yang ditemukan 

dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga bersifat kontekstual. 

Pembelajaran yang berlangsung berpusat pada siswa, melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menemukan konsep. Hal ini akan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bermakna. Dengan demikian 

pengetahuan yang diperoleh siswa bukan dari mengingat atau menghafal 

seperangkat fakta, konsep, atau teori, tetapi dengan menemukan dan membangun 

atau mengkonstruk sendiri pengetahuan itu dan memberikan makna melalui 

pengalaman nyata. Belajar bermakna ini akan memberikan kemampuan untuk 

mengingat sesuatu lebih lama dan memberikan pemahaman konsep yang lebih 

mendalam. 

Berbeda dengan kelas eksperimen, pada kelas kontrol yang menggunakan 

metode eksperimen verifikatif proses penemuan konsep melalui ceramah yaitu 
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konsep diberikan secara langsung dari guru ke siswa. Pada proses pembelajaran, 

siswa dibelajarkan melalui penerimaan dan hafalan konsep. Siswa melakukan 

kegiatan praktikum yang bertujuan untuk membuktikan teori. Pembelajaran 

dengan metode ini mengikuti cara pembelajaran yang biasa diajarkan oleh guru 

mitra kepada siswa. Pemberian konsep melalui metode ceramah tanpa melibatkan 

keaktifan berpikir siswa akan membuat konsep yang dimiliki siswa mudah 

dilupakan karena tidak tersimpan lama di memori otak, sehingga berakibat pada 

kurangnya kemampuan siswa dalam memahami pelajaran.  

Pemberian latihan soal hitungan tanpa diberikan proses pembelajaran 

melalui pemecahan masalah kontekstual seperti pada kelas eksperimen akan 

membuat siswa hanya menghafal konsep dan tidak memahami. Latihan-latihan 

soal hitungan memang dapat membuat siswa menyelesaikan jenis soal hitungan 

dengan cepat karena siswa telah terbiasa berlatih soal-soal, namun hanya baik 

untuk jenis soal yang bertipe sama dengan yang telah dilatihkan sehingga soal 

dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat, tetapi sulit untuk jenis soal yang 

bertipe beda yang membutuhkan pemahaman konsep, analisis, dan bersifat 

kontekstual. Siswa hanya pintar dan cepat mengerjakan soal-soal yang bertipe 

sama dengan soal yang dilatihkan, kurang memberikan pemanfaatan konsep 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan uji N-gain pemahaman konsep memperoleh hasil bahwa kedua 

kelompok sampel mempunyai peningkatan nilai postes pada kategori sedang. 

Pada kelas eksperimen harga N-gain sebesar 0,67 sedangkan kelas kontrol sebesar 

0,39. Walaupun kedua kelas memiliki peningkatan pada kategori yang sama yaitu 
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sedang, namun peningkatan pemahaman konsep pada kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol. Peningkatan ini signifikan berdasarkan uji t paired 

diperoleh harga thitung sebesar 3,97 pada taraf kepercayaan 95% dengan derajat 

kebebasan 37 berada pada daerah penolakan H0 dengan ttabel sebesar 2,03, berarti 

peningkatan rata-rata pemahaman konsep kelas eksperimen berbeda dengan kelas 

kontrol. 

Hasil uji N-gain pemahaman konsep tiap submateri menunjukkan bahwa 

pada kelas eksperimen terdapat tiga sub materi yang memiliki harga N-gain pada 

kategori tinggi yaitu pada sub materi: prinsip kerja larutan penyangga (<g>= 

0,72), perbedaan larutan penyangga dan bukan larutan penyangga (<g>= 0,87), 

dan peranan larutan penyangga (<g>= 0,94). Sub materi lainnya memiliki harga 

N-gain pada kategori sedang dan tidak ada yang memiliki harga N-gain kategori 

rendah. Sedangkan pada kelas kontrol semua harga N-gain peningkatan 

pemahaman konsep tidak ada yang memiliki kategori tinggi, melainkan pada 

kategori sedang, bahkan pada submateri perbedaan larutan penyangga dan bukan 

larutan penyangga memiliki harga N-gain pada kategori rendah. Perbedaan N-gain 

yang besar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat pada sub materi 

perbedaan larutan penyangga dan bukan penyangga, peranan larutan penyangga, 

dan prinsip kerja larutan penyangga. Ketiga sub materi tersebut menuntut siswa 

untuk memahami dan bisa mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari. Pada kelas eksperimen dimana siswa menemukan konsep materi 

pelajaran sendiri dan terbiasa dalam memecahkan masalah akan mudah untuk 

memahami sub materi tersebut, berbeda dengan kelas kontrol dimana penemuan 
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konsep didapat melalui hafalan sehingga untuk mengaitkan materi pelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari masih cenderung susah. 

Berdasarkan hasil uji N-gain pemahaman konsep soal tipe C6 mendapatkan 

harga N-gain kelas eksperimen (<g>= 0,66) lebih tinggi daripada kelas kontrol 

(<g>= 0,33). Soal tipe C6 merupakan tingkatan soal tertinggi dalam taksonomi 

Bloom. Soal tipe ini menuntut siswa untuk dapat menggeneralisasi ide baru, 

produk, atau cara pandang yang baru dari suatu masalah atau fenomena alam 

(kontekstual). Hal ini menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen yang diajar 

dengan metode eksperimen berpendekatan inkuiri lebih dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahamani konsep dan mengeluarkan solusi yang 

mungkin dari masalah yang diberikan dalam soal pretes postes.  

Materi larutan penyangga merupakan materi yang mengandung banyak 

konsep baru bagi siswa. Pemahaman konsep untuk materi ini jika hanya sekedar 

hafalan rumus dan latihan soal akan membuat siswa hanya mengetahui konsep 

tanpa mengerti peranan konsep tersebut. Soal pretes postes yang dibuat terdiri dari 

soal yang bersifat kontekstual dan menuntut siswa untuk berpikir kritis. Soal 

berisi masalah yang hanya bisa diselesaikan jika siswa sudah  memahami konsep 

bukan sekedar mengetahui konsep. Siswa dikatakan memahami apabila dapat 

menunjukkan unjuk kerja tersebut pada tingkat kemampuan yang lebih tinggi, 

baik pada konteks yang sama maupun pada konteks yang berbeda, seperti yang 

diungkapkan Gardner (Wena, 2009: 67). Tampak jelas bahwa jika konsep yang 

dimiliki siswa berasal dari hafalan dan tidak menemukan sendiri melalui 
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pemecahan masalah yang kontekstual, maka siswa akan kesulitan dalam 

mengerjakan soal pretes dan postes.  

Hasil temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Gautreau et al. (2012), 

yang menyatakan bahwa prestasi belajar siswa kelas 2 SMA mata pelajaran 

biologi mengalami peningkatan dengan pembelajaran berbasis inkuiri. Hasil 

penelitian Ermadianti dkk (2012), mendapatkan kesimpulan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

karena strategi pembelajaran ini memberikan motivasi yang besar kepada siswa 

dengan melalui permasalahan yang dimunculkan membuat siswa terlibat aktif 

dalam belajar dan tertarik untuk mendalalami konsep. Hasil penelitian Hermawati 

(2012), juga memberikan kesimpulan terdapat perbedaan penguasaan konsep 

biologi antara siswa yang mengikuti model inkuiri dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran langsung, model inkuiri meningkatkan penguasaan konsep biologi 

yang lebih baik disebabkan keterlibatan siswa secara optimal dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian lain yang mendukung adalah penelitian Suriyani dkk (2010) yang 

menunjukkan hasil bahwa model pembelajaran inkuiri berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa kelas X SMA N 1 Tinombo. Sejalan juga dengan penelitian 

Kholifudin dkk (2012), menurut hasil penelitiannya ada pengaruh penggunaan 

metode eksperimen inkuiri terbimbing terhadap peningkatan prestasi belajar 

fisika, karena metode eksperimen lebih menggerakkan ide dan melibatkan siswa 

pada keseluruhan aktivitas belajar. 
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4.2.2 Pembahasan peningkatan Sikap Ilmiah Siswa 

Sikap ilmiah yang diamati meliputi 9 aspek yaitu sikap jujur, terbuka, 

tanggung jawab, obyektif, kerja sama, berpikir kritis, rasa ingin tahu, disiplin, dan 

peduli lingkungan. Penilaian sikap ilmiah dilakukan menggunakan lembar 

pengamatan dan angket. Pada tiap pertemuan sikap ilmiah siswa selalu diamati 

oleh peneliti dan observer melalui lembar pengamatan, kemudian skor akhir sikap 

ilmiah didapat dari rerata sikap ilimiah siswa pada tiap pertemuan. Angket sikap 

ilmiah juga dibagikan kepada siswa untuk melihat sikap ilmiah siswa menurut 

individu siswa masing-masing. Angket sikap ilmiah berupa angket sikap ilmiah 

kegiatan praktikum dan kegiatan pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan hasil penelitian data sikap ilmiah dari lembar pengamatan pada 

Tabel 4.7 ditemukan hasil bahwa rerata peningkatan sikap ilmiah kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Rerata N-gain kelas eksperimen 

sebesar 0,70 berada pada kategori tinggi, sedangkan rerata N-gain kelas kontrol 

sebesar 0,48 berada pada kategori sedang. Peningkatan tersebut signifikan 

berdasarkan uji t paired diperoleh harga thitung sebesar 18,08 pada taraf 

kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan 37 berada pada daerah penolakan H0 

dengan ttabel sebesar 2,03. Peningkatan sikap ilmiah setelah penerapan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri ini sesuai dengan pendapat Roestiyah (2008: 

77), pendekatan inkuiri dapat menumbuhkan sikap obyektif, jujur, rasa ingin tahu, 

dan terbuka. Bilgin (2009) menyatakan guided inquiry sebagai pendekatan yang 

berpusat pada siswa, berpengaruh positif terhadap keberhasilan akademik siswa 

dan mengembangkan keterampilan proses ilmiah serta sikap ilmiah. 
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Berdasarkan hasil temuan peningkatan sikap ilmiah kelas eksperimen pada 

Gambar 4.5, sikap rasa ingin tahu (<g>= 0,25) memiliki harga N-gain terendah 

berarti sikap ini sulit terkembangkan. Hal ini dapat terjadi karena kebiasaan lama 

siswa yang selalu diberi materi oleh guru melalui ceramah sehingga siswa 

cenderung pasif. Sikap terbuka (<g>= 0,62) dan berpikir kritis (<g>= 0,65) yang 

berada pada peningkatan kategori sedang berarti sikap ini bisa terkembangkan 

dengan baik jika guru terus menerus menanamkan sikap terbuka melalui diskusi 

kelompok dan sikap berpikir kritis melalui pemecahan masalah. Sikap peduli 

lingkungan (<g>= 0,70), sikap jujur (<g>= 0,71), bekerja sama (<g>= 0,74), 

obyektif (<g>= 0,87), tanggung jawab (<g>= 0,87), dan disiplin (<g>= 0,93) 

memiliki peningkatan pada kategori tinggi berarti sikap ini mudah 

terkembangkan. 

Berdasarkan hasil temuan peningkatan sikap ilmiah kelas kontrol pada 

Gambar 4.6, sikap rasa ingin tahu (<g>= 0,05) juga memilki harga N-gain 

terendah berarti sikap ini sulit terkembangkan. Sudarmin (2012: 131) menyatakan 

harga N-gain terendah bermakna sulit terkembangkan dan harga N-gain tertinggi 

yang berarti mudah terkembangkan. Sikap peduli lingkungan (<g>= 0,21) 

memiliki harga N-gain kategori rendah berarti juga sulit terkembangkan dengan 

metode pembelajaran ceramah dan eksperimen verifikatif. Sikap tanggung jawab 

(<g>= 0,34), berpikir kritis (<g>= 0,35), terbuka (<g>= 0,63), obyektif (<g>= 

0,63), dan jujur (<g>= 0,64) memiliki harga N-gain kategori sedang berarti sikap 

ini dapat dikembangkan. Sikap terbuka dan berpikir kritis, baik pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol memiliki harga N-gain kategori sedang berarti 
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sikap ini dapat terkembangkan dengan baik jika guru secara terus menerus 

menanamkan sikap tersebut dalam setiap proses pembalajaran melalui diskusi 

kelompok dan soal-soal pemecahan masalah. Sikap disiplin (<g>= 0,70) dan sikap 

bekerja sama (<g>= 0,73) berada pada peningkatan N-gain kategori tinggi berarti 

sikap ini mudah terkembangkan. 

Berdasarkan hasil temuan Gambar 4.5 dan 4.6, dapat disimpulkan bahwa 

sikap ilmiah yang sulit terkembangkan adalah sikap rasa ingin tahu. Sedangkan 

sikap ilmiah yang mudah terkembangkan adalah sikap bekerja sama dan disiplin. 

Hal ini dikarenakan baik pada kelas kontrol maupun eksperimen sikap rasa ingin 

tahu berada pada peningkatan harga N-gain terendah dan sikap bekerja sama dan 

disiplin berada pada penungkatan N-gain kategori tinggi. 

Peningkatan sikap jujur pada kelas eksperimen sebesar 0,72 lebih tinggi 

daripada pada kelas kontrol sebesar 0,64. Kelas eksperimen menggunakan metode 

eskperimen berpendekatan inkuiri, metode ini merupakan metode yang digunakan 

ilmuwan sains dalam menemukan ilmu pengetahuan. Karena dengan metode ini 

siswa dibiasakan memecahkan masalah dan merancang praktikum dengan 

pemikirannya sendiri sehingga kejujuran dalam mengungkapkan hasil praktikum 

akan lebih besar dibanding siswa pada kelas kontrol yang melakukan praktikum 

tidak dengan idenya sendiri. 

Peningkatan sikap terbuka pada kelas eksperimen sebesar 0,62, lebih kecil 

dibandingkan peningkatan sikap terbuka pada kelas kontrol sebesar 0,63. Hal ini 

dikarenakan walaupun kelas eksperimen proses pembelajaran menggunakan 

metode eksperimen berpendekatan inkuiri dan pada kelas kontrol menggunakan 
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metode eksperimen tanpa inkuiri, namum kedua kelas di lakukan kegiatan diskusi 

kelompok. Kegiatan diskusi kelompok yang dilengkapi dengan presentasi hasil 

diskusi akan membuat sikap terbuka dalam menerima pendapat di kedua kelas 

meningkat dan bahkan kelas kontrol yang memiliki peningkatan sedikit lebih 

besar daripada kelas eksperimen. 

Peningkatan sikap tanggung jawab pada kelas eksperimen sebesar 0,87, 

lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada kelas kontrol sebesar 0,34. Hal ini 

dikarenakan pada penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuri pada kelas 

eksperimen, siswa dibiasakan diberi tugas yang menantang berupa pemecahan 

masalah. Siswa bekerja dalam kelompok yang selalu aktif untuk menemukan 

sendiri konsep pelajaran, siswa juga diberi kebebasan untuk berinisiatif. Pada 

kelas kontrol tugas yang diberikan tidak menantang karena buka berupa 

pemecahan masalah, selain itu siswa tidak diberi kebebasan berinisiatif, siswa 

bersifat pasif, sehingga rasa tanggung jawab sulit tertanam. 

Peningkatan sikap obyektif pada kelas eksperimen sebesar 0,87, lebih tinggi 

dibandingkan peningkatan pada kelas kontrol sebesar 0,62. Pada kelas eksperimen 

siswa merancang praktikum sendiri sesuai hipotesis pemecahan masalah yang 

diajukan sendiri. Tujuan praktikum untuk menemukan konsep bukan untuk  

membuktikan konsep, sehingga siswa kelas eksperimen lebih bersifat obyektif 

dalam melaporkan hasil praktikum. 

Peningkatan sikap bekerja sama pada kelas eksperimen sebesar 0,74, lebih 

tinggi sedikit dibandingkan peningkatan pada kelas kontrol sebesar 0,73. Pada 

kedua kelas, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol dilakukan kegiatan 
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diskusi kelompkok. Kegiatan diskusi kelompok akan membiasakan sikap saling 

bekerja sama pada diri siswa. Karena diskusi kelompok yang dilakkukan pada 

kelas eksperimen adalah pada setiap proses pembelajaran untuk bersama-sama 

memecahkan masalah dan menemukan konsep maka peningkatan sikap bekerja 

sama kelas eksperimen sedikit lebih tinggi daripada peningkatan pada kelas 

kontrol. 

Peningkatan sikap berpikir kritis kelas eksperimen sebesar 0,65, lebih tinggi 

daripada peningkatan pada kelas kontrol sebesar 0,35. Penerapan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri pada kelas eksperimen membiasakan siswa 

untuk berpikir kritis dalam membuat hipotesis dalam memecahkan masalah, 

merancang kegiatan praktikum, menemukan konsep, dan menghubungkan konsep 

dengan kehidupan sehari-hari. Setiap proses pembelajaran siswa selalu dituntut 

untuk aktif berpikir, hal ini berbeda pada kelas kontrol yang siswanya bersifat 

pasif, sehingga peningkatan sikap berpikir kritis akan lebih tinggi. 

Peningkatan rasa ingin tahu kelas eksperimen sebesar 0,25, lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol yang sebesar 0,05. Hasil penelitian ini didukung oleh 

hasil penelitian Ermadianti dkk (2012) yang juga menyatakan terjadi peningkatan 

sikap rasa ingin tahu setelah penerapan strategi pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Meningkatnya keingin tahuan ini disebabkan karena strategi pembelajaran inkuiri 

terbimbing memiliki kelebihan dalam penyajian masalah yang terdapat LKS, 

dengan adanya penyajian masalah tersebut akan memancing rasa ingin tahu siswa 

sehingga siswa termotivasi untuk terus belajar dan ingin terus menemukan 

jawaban dari pertanyaan atau rasa keingintahuannya. 
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Peningkatan sikap disiplin kelas eksperimen sebesar 0,93, lebih tinggi 

daripada peningkatan pada kelas kontrol sebesar 0,70. Siswa pada kelas 

eksperimen dibiasakan aktif memecahkan masalah secara terstruktut dan 

sistematis, sehingga sikap kedisiplinan akan mudah tertanam. 

Peningkatan sikap peduli lingkungan kelas eksperimen sebesar 0,70, lebih 

tinggi dibandingkan peningkatan kelas kontrol sebesar 0,21. Hal ini disebabkan 

siswa yang dibelajarkan dengan metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada 

kelas eksperimen dibiasakan menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-

hari, sehingga mereka mengetahui hubungan konsep larutan penyangga dengan 

lingkungan. Pengetahuan akan lingkungan ini menanamkan sikap peduli 

lingkungan pada siswa kelas eksperimen. 

Hasil analisis deskriptif sikap ilmiah melalui angket sikap ilmiah kegiatan 

praktikum dan kegiatan pembelajaran dikelas mengungkapkan temuan hasil 

penelitian bahwa kelas ekperimen dengan penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri menanamkan sikap ilmiah dalam kategori lebih tinggi 

daripada kelas kontrol dengan penerapan metode eksperimen verifikatif. 

Berdasarkan hasil penelitian sikap ilmiah secara stastistika dan deskriptif, 

maka didapatkan temuan hasil penelitian penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa. Hasil penelitian ini 

juga diungkapkan oleh hasil penelitian Ergul et al. (2011) yang menemukan 

bahwa pembelajaran berbasis inkuiri telah signifkan meningkatkan sikap ilmiah 

siswa di Turki. Penelitian Hermawanti (2012), juga menemukan bahwa terjadi 

perbedaan sikap ilmiah siswa antara siswa yang mengikuti model pembelajaran 
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inkuiri dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran langsung karena model 

pembelajaran inkuiri meningkatkan minat belajar siswa  yang terekspresi melalui 

sikap ilmiah. Penelitian Jannah dkk (2012) juga mendapatkan hasil praktikum 

inkuiri terbimbing meningkatkan nilai karakter sikap ilmiah siswa. 

4.2.3 Tanggapan Siswa 

Hasil analisis tanggapan siswa kelas eksperimen terhadap penerapan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri diungkap melalui pembagian angket tertutup 

rating scale. Angket memiliki empat tingkatan respon yaitu sangat setuju, setuju, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Aspek tanggapan yang ingin diungkap 

meliputi enam aspek tersebar dalam enam butir pertanyaan angket. 

Hasil angket menyatakan 30% siswa sangat setuju, 46,7% setuju, 20% tidak 

setuju, dan 3,33% sangat tidak setuju bahwa penerapan metode eskperimen 

berpendekatan inkuiri menarik dan menyenangkan. Sebagian besar siswa 

memberikan tanggapan positif bahwa penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuri menarik dan menyenangkan, walaupun ada juga sebagian 

kecil siswa yang memberikan tanggapan negatif bahwa penerapan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri membuat bosan dan membingungkan karena 

merupakan metode pembelajaran baru bagi mereka yang sebelumnya selalu 

dibiasakan mendapatkan konsep hampir 100% dari guru, tanpa harus 

menggunakan pemikiran kritis menemukan konsep sendiri. 

Hasil tanggapan angket mengenai penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri dapat membuat siswa lebih memahami konsep larutan 

penyangga, sebanyak 13,30% sangat setuju, 50% setuju, 36,70% tidak setuju, dan 
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0% sangat tidak setuju. Sebagian besar siswa memberikan tanggapan positif, hal 

ini terbukti melalui hasil penelitian bahwa penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri dapat meingkatkan pemahaman konsep siswa. 

Tanggapan mengenai penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri 

dapat membuat siswa meningkatkan kemampuan mengingat konsep, 

menghasilkan sebesar 23,3% tanggapan sangat setuju, 60% tanggapan setuju, 

16,7% tanggapan tidak setuju, dan 0% tanggapan sangat tidak setuju. Sebagian 

besar siswa memberikan tanggapan positif dan berpendapat karena praktikum 

yang dilakukan dirancang sendiri oleh mereka, dan konsep ditemukan dari hasil 

praktikum rancangan mereka, maka konsep yang mereka dapatkan dapat teringat 

lama sebab mereka mengalami sendiri. 

Tanggapan mengenai penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri 

dapat memotivasi belajar siswa, menghasilkan sebesar 23,3% tanggapan sangat 

setuju, 63,3% tanggapan setuju, 13,3% tanggapan tidak setuju, dan sebesar 0% 

tanggapan sangat tidak setuju. Sebagian besar siswa memberikan tanggapan 

positif dan berpendapat kegiatan praktikum, diskusi kelompok pemecahan 

masalah meningkatkan motivasi belajar mereka. 

Tanggapan mengenai penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri 

cocok untuk materi larutan penyangga, menghasilkan sebesar 23,3% tanggapan 

sangat setuju, 46,70% tanggapan setuju, 26,7% tanggapan tidak setuju, dan 3,33% 

tanggapan sangat setuju. Simpulan pendapat siswa dalam angket menyatakan 

sebagian besar siswa beranggapan positif karena materi larutan penyangga lebih 

asyik jika dilakukan kegiatan praktikum, untuk tanggapa negatif menyatakan 
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membuat hipotesis, merancangan praktikum, melaksanakan praktikum tidak 

cocok dengan materi larutan penyangga lebih baik atau cocoknya diajarkan 

dengan cara ceramah seperti biasa. 

Tanggapan mengenai penerapan metode eksperimen cocok diterapkan untuk 

materi lain,  menghasilkan 23,3% tanggapan sangat setuju, 43,3% tanggapan 

setuju, 30% tanggapan tidak setuju, dan 3,33% tanggapan sangat tidak setuju. 

Simpulan pendapat siswa yang memberikan tanggapan positif menyatakan jika 

setiap materi kimia dibelajarkan dengan kegiatan praktikum dengan rancangan 

siswa sendiri akan membuat siswa lebih senang dan semangat belajar, pendapat 

siswa yang memberikan tanggapan negatif menyatakan jika tiap materi diminta 

membuat hipotesis, merancang praktikum, melakukan praktikum akan 

menghasiskan jam pelajaran. 

Simpulan hasil penelitian angket tanggapan siswa mengenai penerapan 

metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi larutan penyangga 

menyatakan bahwa siswa merasa tertarik dan senang, membuat siswa lebih mudah 

memahami konsep larutan penyangga, membuat siswa lebih lama mengingat 

konsep yang ditemukan, meningkatan motivasi belajar siswa, cocok untuk materi 

larutan penyangga dan materi kimia lain. Hal ini sesuai dengan isi peraturan 

pemerintah yang dinyatakan oleh Sanjaya (2011: 134-135) bahwa ada sejumlah 

prinsip khusus dalam pengelolaan pembelajaran, diantaranya sesuai hasil temuan 

penelitian ini yaitu: (a) proses pembelajaran adalah proses yang dapat 

mengembangkan seluruh potensi siswa, seluruh potensi hanya mungkin dapat 

berkembang manakala siswa terbebas dari rasa takut dan menegangkan, oleh 
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karena itu perlu diupayakan agar proses pembelajaran menyenangkan; (b) proses 

pembelajaran adalah proses yang menantang siswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir; dan (c) Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk 

membelajarkan siswa, oleh karena itu membangkitkan motivasi siswa merupakan 

salah satu peran dan tugas guru dalam setiap proses pembelajaran. 

4.2.4 Keunggulan dan Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan, penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri pada materi larutan penyangga mempunyai beberapa 

kelebihan yaitu: 

1) Memberikan pemahaman konsep secara mendalam karena dalam metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri siswa sendiri yang menemukan konsep 

dengan bimbingan guru. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai postes 

pemahaman konsep siswa kelas eksperimen sebesar 79,84 lebih tinggi 

dibandingkan pada kelas kontrol yang hanya sebesar 62,53.  

2) Mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis dan kritis karena 

metode eksperimen berpendekatan inkuiri mencakup empat aktivitas 

pemecahan masalah secara urut yaitu merumuskan hipotesis, merancang 

eksperimen, melakukan eksperimen, menemukan konsep dari hasil 

eksperimen, dan menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. 

Setelah kegiatan eksperimen banyak pertanyaan yang disampaikan siswa 

mengenai hasil eksperimen tersebut, hal ini menyiratkan sikap rasa ingin tahu 

dan berpikir kritis siswa. 
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3) Memberikan situasi proses belajar mengajar yang lebih merangsang siswa 

karena setiap proses pembelajaran siswa selalu aktif berpikir dan siswa diberi 

kebebasan berinisiatif. Hal ini terlihat dari sikap bertanya, menanggapi, dan 

menyanggah dari siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran melalui diskusi 

kelompok. 

4) Menanamkan sikap para ilmuwan saintis yaitu sikap ilmiah siswa karena 

langkah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan langkah ilmuwan dalam 

menemukan ilmu pengetahuan yaitu melalui eksperimen secara inkuiri. Siswa 

Hal ini terlihat dari peningkatan skor sikap ilmiah kelas eksperimen dengan 

harga N-gain sebesar 0,70 lebih tinggi daripada kelas kontrol yang sebesar 

0,48. 

Selain kelebihan, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yaitu: 

1) Jumlah siswa yang terlalu banyak sehingga sulit dikendalikan oleh guru. Hal 

ini diatasi guru dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil 

sehingga siswa dapat dikendalikan guru melalui kelompok. 

2) Waktu penelitian kurang, karena membutuhkan waktu lama untuk 

membangkitkan kemauan dan kemampuan berpikir siswa yang masih baru 

menerima metode pembelajaran eksperimen berpendekatan inkuiri. Hal ini 

diatasi dengan terlebih dahulu membagikan soal tes orientasi inkuiri kepada 

siswa supaya guru mengetahui sejauh mana pemahaman masing-masing siswa 

terhadap metode eksperimen berpendekatan sehingga waktu penelitian yang 

sedikit bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi larutan 

penyangga memberikan pengaruh positif terhadap pemahaman konsep siswa 

kelas XI IA semester genap Tahun ajaran 2012/2013 SMAN 7 Semarang. 

2) Penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi larutan 

penyangga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas XI IA 

semester genap Tahun ajaran 2012/2013 SMAN 7 Semarang. 

3) Penerapan metode eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi larutan 

penyangga dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa kelas XI IA semester 

genap Tahun ajaran 2012/2013 SMAN 7 Semarang. 

4) Siswa memberikan tanggapan positif terhadap penerapan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa saran yang dapat disampaikan 

adalah: 

1) Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode eksperimen 

berpendekatan inkuiri hendaknya guru mengontrol pengaturan waktu 

pelaksanaan pembelajaran agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sehingga 

semua materi dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh siswa. 

2) Guru hendaknya sesekali menerapkan metode eksperimen berpendekatan 

inkuiri pada pelajaran kimia, sehingga sikap ilmiah siswa dapat tertanam tidak 

hanya aspek kognitif saja yang ditanamkan. 

3) Perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri pada materi pokok dan mata pelajaran yang 

berbeda agar pendekatan ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kegiatan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman konsep dan sikap ilmiah 

siswa. 
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Lampiran 1 

 

PENGGALAN SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

 
Nama Sekolah  :  SMA N 7 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Kimia 

Kelas/Semester  :  XI/2 

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

Alokasi waktu  : 10x45 menit  

Kompetensi 

Dasar 

Sikap ilmiah yang 

dikembangkan 
Indikator  

Materi 

Pembelajaran  
Kegiatan pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

waktu 

Sumber/ 

Bahan/alat Teknik 
Bentuk 

instrumen 

4.3.Mendeskripsi

kan sifat 

larutan 

penyangga 

dan peranan 

larutan 

penyangga 

dalam tubuh 

makhluk 

hidup. 

 

• Jujur. 

• Terbuka. 

• Tanggungjawab 

• Obyektif. 

• Bekerja sama. 

• Berpikir kritis. 

• Rasa ingin tahu. 

• Disiplin. 

• Peduli lingkungan. 

• Menjelaskan 

komponen 

pembentuk 

larutan 

penyangga 

dengan berpikir 

kritis. 

• Menganalisis 

larutan 

penyangga dan 

bukan 

penyangga 

dengan penuh 

rasa ingin tahu, 

berpikir kritis 
melalui 

percobaan secara 

obyektif dan 

penuh 

kejujuran. 

• Menganalisis 

komponen 

pembentuk 

larutan 

penyangga 

dengan penuh 

rasa ingin tahu 

melalui 

percobaan secara 

• Definisi Larutan 

penyangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Komponen 

Pembentuk 

Larutan 

Penyangga. 

 

 

 

 

 

• Siswa dengan berpikir kritis 

membuat hipotesis 

berdasarkan masalah yang 

disajikan alam LKS dengan 

bimbingan guru. 

• Siswa dengan rasa ingin tahu 

dan berpikir kritis merancang 

percobaan untuk menganalisis 

larutan penyangga dan bukan 

penyangga melalui kerja 

sama kelompok di 

laboratorium. 

• Siswa melakukan eksperimen 

untuk menganalisis larutan 

penyangga dan bukan 

penyangga melalui kerja 

sama kelompok di 

laboratorium dengan disiplin 

dan peduli lingkungan. 

• Siswa dengan jujur dan 

obyektif merumuskan 

kesimpulan hasil eksperimen. 

• Siswa secara bertanggung 

jawab melakukan diskusi 

kelompok sesuai hasil 

eksperimen. 

• Siswa berpikir kritis 

menemukan konsep 

o Tes 

 

 

 

 

 

 

 

o Non tes 

o Tes tertulis 

pemahaman 

konsep siswa 

 

 

 

 

 

o Lembar 

pengamatan 

sikap ilmiah 

siswa 

o Angket sikap 

ilmiah siswa 

10x45 menit Sumber: 

o Buku kimia 

yang relevan 

o internet 

 

Bahan: 

o LKS. 

o Bahan ajar 

o Aquades 

o indikator 

universal 

o CH3COOH 

0,1M  

o  HCl 0,1 M 

o NaOH 0,1M. 

 

Alat: 

o Tabung reaksi 

o Pengaduk 

o pipet tetes 

o gelas ukur 

o gelas kimia 

o  rak tabung 

reaksi 
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obyektif dan 

penuh 

kejujuran. 

• Menjelaskan 

prinsip kerja 

larutan 

penyangga 

dengan berpikir 

kritis. 

• Menghitung pH 

atau pOH larutan 

penyangga 

dengan berpikir 

kritis. 

• Menghitung  pH 

larutan 

penyangga 

dengan 

penambahan 

sedikit asam atau 

sedikit basa atau 

dengan 

pengenceran 

dengan berpikir 

kritis. 

• Menganalisis 

pengaruh 

penambahan 

sedikit asam, 

sedikit basa, dan 

pengenceran 

pada larutan 

penyangga 

dengan penuh 

rasa ingin tahu 
melalui 

percobaan secara 

obyektif, 

tanggung jawab, 

dan penuh 

kejujuran. 

 

 

 

• Prinsip Kerja 

Larutan 

Penyangga. 

 

 

 

• Perhitungan pH 

larutan 

penyangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pengertian larutan penyangga, 

komponen pembentuk larutan 

penyangga, prinsip kerja 

larutan penyangga, dan 

menghitung pH dan pOH 

larutan penyangga 

• Siswa secara bertanggung 

jawab melakukan diskusi 

kelompok mengenai peranan 

larutan penyangga yang 

ditemukan sendiri oleh siswa 

melalui studi pustaka. 
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• Menjelaskan 

fungsi larutan 

penyangga 

dalam tubuh 

makhluk hidup 

dengan berpikir 

kritis. 

• Fungsi Larutan 

penyangga 

 

 

 

             Semarang,  Februari 2013 

 

Guru,             Peneliti,  

 

 

 

Dra. Sri Minangwati, M.Pd          Ariani Anggita M 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SMA N 7 Semarang 

Mata pelajaran  : Kimia 

Kelas/ semester  : XI/ 2 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan  : kedua 

 

I. Standar Kompetensi 

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

II. Kompetensi Dasar 

4.3.Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup.  

III. Indikator 

Kognitif 

a. Produk 

1. Menjelaskan komponen pembentuk larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

2. Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

3. Menghitung pH atau pOH larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

b. Proses 

1. Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu, 

berpikir kritis melalui percobaan secara obyektif dan penuh kejujuran. 

2. Menganalisis komponen pembentuk larutan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu 

melalui percobaan secara obyektif dan penuh kejujuran. 

3. Menganalisis pengaruh penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran pada 

larutan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu melalui percobaan secara obyektif, 

tanggung jawab, dan penuh kejujuran. 

Afektif 
Karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka, tanggungjawab, obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, 

rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

a. Produk 

1. Siswa dapat memilih pernyataan yang tepat mengenai definisi konsep larutan 

penyangga tanpa membuka buku secara jujur, berpikir kritis, dan bertanggung jawab 

setelah diberikan suatu uraian masalah. 

2. Siswa dapat membedakan antara larutan penyangga dan bukan larutan penyangga 

dengan benar secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberikan data beberapa 

larutan. 

3. Siswa dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun larutan penyangga dengan 

benar secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberikan data beberapa larutan. 

4. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga berdasarkan hasil eksperimen 

dengan tepat secara jujur, obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah 

diberikan uraian kegiatan eksperimen beserta data hasil eksperimen. 

Lampiran 2 
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5. Siswa dapat menghitung perubahan pH larutan penyangga dengan benar secara jujur, 

obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberikan uraian kegiatan 

eksperimen beserta data hasil eksperimen  penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan 

pengenceran pada larutan penyangga. 

b. Proses 

1. Siswa dengan penuh rasa ingin tahu dan berpikir kritis dapat memecahkan masalah 

dengan mengajukan hipotesis  yang benar melalui kerja sama kelompok setelah 

diberikan suatu masalah. 

Afektif  
Terlibat dalam proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa, siswa dinilai dalam hal 

membuat kemajuan yang menunjukkan karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka dengan ide-ide 

baru, tanggungjawab, obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, rasa ingin tahu, disiplin, dan 

peduli lingkungan. 

V. Materi pembelajaran 

a. Pengertian Larutan Penyangga 

Larutan penyangga adalah larutan yang pHnya tidak berubah akibat pengenceran dan 

sedikit berubah apabila ditambahkan dengan sedikit asam atau sedikit basa. Larutan 

penyangga terbentuk dari: 

1) Campuran asam lemah  dan basa konjugasinya 

CH3COOH(aq) + H2O(l)     CH3COO
-
(aq) + H2O(aq) 

CH3COONa(aq) � CH3COO
-
(aq) + Na

+
(aq)  

Dalam reaksi tersebut, CH3COOH merupakan asam lemah sedangkan CH3COO
-
 

merupakan basa konjugasi. Campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya, yaitu 

ion CH3COO
-
 membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga ini, 

ion CH3COO
-
 dapat berasal dari garam CH3COONa, CH3COOK, atau (CH3COO)2Ba, dll. 

2) Campuran basa lemah dengan asam konjugasinya 

NH3(aq) + H2O(l)     NH4
+ 

(aq) + OH
-
(aq) 

NH4Cl(aq) � NH4
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

Dalam reaksi tersebut, 

NH3 atau NH4OH : sebagai basa lemah 

NH4
+
   : sebagai asam konjugasi dari NH4OH 

Campuran basa lemah NH4OH dan asam konjugasinya yaitu ion NH4
+ 

membentuk 

larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga, ion NH4
+
 dapat berasal dari 

garam seperti NH4Cl, NH4Br, atau (NH4)2SO4, dll. 

b. Prinsip Kerja Larutan Penyangga 

Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa dengan asam dan basa 

konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H
+
 maupun ion OH

-
. Sehingga penambahan 

sedikit asam kuat atau basa kuat tidak mengubah pH-nya secara signifikan. Berikut ini 

prinsip kerja larutan penyangga: 

1) Larutan penyangga asam  

Adapun prinsip kerjanya dapat dilihat pada contoh larutan penyangga yang mengandung 

CH3COOH dan CH3COO
-
 yang mengalami kesetimbangan dengan proses sebagai 

berikut: 

� Pada penambahan asam  
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 Penambahan asam (H
+
) akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Dimana ion H

+
 yang 

ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO
-
 membentuk molekul CH3COOH. 

 CH3COO
-
(aq) + H

+
(aq) → CH3COOH(aq) 

� Pada penambahan basa  

 Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion OH
-
 dari basa itu akan bereaksi 

dengan ion H
+
 membentuk air. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke 

kanan sehingga konsentrasi ion H
+
 dapat dipertahankan. Jadi, penambahan basa 

menyebabkan berkurangnya komponen asam (CH3COOH), bukan ion H
+
. Basa yang 

ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion CH3COO
-
 dan 

air. 

 CH3COOH(aq) + OH
-
(aq) → CH3COO

-
(aq) + H2O(l) 

� pengenceran 

 Pengenceran larutan akan mengubah semua konsentrasi spesi yang ada dalam larutan, 

tetapi karena perubahan konsentrasi dirasakan oleh semua spesi maka perbandingan 

konsentrasi molar pasangan konjugat asam basa tidak berubah. Akibatnya, pH larutan 

tidak berubah. 

2) Larutan penyangga basa  

 Adapun prinsip kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung NH3 

dan NH4
+
 yang mengalami kesetimbangan. Dengan proses sebagai berikut: 

� Pada penambahan asam  

 Jika ditambahkan suatu asam, maka ion H
+
 dari asam akan mengikat ion OH

-
. Hal 

tersebut menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion OH
-
 

dapat dipertahankan. Disamping itu penambahan ini menyebabkan berkurangnya 

komponen basa (NH3), bukannya ion OH
-
. Asam yang ditambahkan bereaksi dengan 

basa NH3 membentuk ion NH4+. 

 NH3 (aq) + H
+
(aq) → NH4

+
 (aq) 

� Pada penambahan basa  

 Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, 

sehingga konsentrasi ion OH
-
 dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan itu bereaksi 

dengan komponen asam (NH4
+
), membentuk komponen basa (NH3) dan air. 

 NH4
+
 (aq) + OH

-
(aq) → NH3 (aq) + H2O(l) 

VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

a. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan inkuiri 

b. Metode Pembelajaran 

Metode eksperimen, metode diskusi, metode pemberian tugas. 

 

VII. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru masuk ke dalam kelas lalu mengucapkan salam pembuka kepada siswa. 

b. Guru menyiapkan siswa secara fisik dan mental melalui pemberian pertanyaan 

apersepsi mengenai materi sebelumnya, “Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud 
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larutan asam? Apa yang dimaksud larutan basa? Apa saja contoh larutan asam kuat? 

Apa saja contoh larutan asam lemah? Apa saja contoh larutan basa lemah? Apa saja 

contoh larutan basa kuat?”. Siswa  secara jujur dan penuh tanggung jawab diminta 

menjawab pertanyaan dari guru dengan berpikir kritis. 

c. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Siswa 

memperhatikan penjelasan guru dengan penuh rasa ingin tahu. 

d. Guru memberikan penjelasan mengenai pentingnya mempelajari larutan penyangga. 

Siswa diharapkan memiliki rasa ingin tahu mengenai materi pelajaran yang akan di 

pelajari sehingga muncul motivasi belajar. 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

2.1 Eksplorasi (15 menit) 

a. Siswa secara berkelompok membaca LKS yang dibagikan oleh guru, melakukan kerja 

sama dan timbul rasa ingin tahu kemudian saling melakukan tanya jawab dengan 

anggota kelompok dan siswa lain mengenai isi LKS. 

b. Siswa dengan rasa ingin tahu memperhatikan penjelasan guru mengenai langkah-

langkah inkuiri dan secara jujur akan bertanya jika ada hal yang belum dimengerti. 

2.2 Elaborasi (25 menit) 

a. Siswa secara berkelompok berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang 

diberikan oleh guru dalam LKS dan saling memberikan pendapat masing-masing 

dalam kerja sama kelompok. 

b. Siswa secara berkelompok melakukan kerja sama untuk mengumpulkan informasi 

data guna merumuskan hipotesis dengan membaca buku kimia yang relevan dan 

melalaui internet dengan bimbingan guru. 

c. Siswa berpikir kritis untuk merumuskan hipotesis berdasarkan informasi data yang 

diperoleh. 

2.3 Konfirmasi (20 menit) 

a. Sesama siswa dalam kelompok terbuka saling menanggapi pendapat siswa lain 

mengenai perumusan hipotesis yang diajukan . 

b. Guru memberi penguatan dan menjawab pertanyaan dari siswa yang kesulitan dan 

menanggapi perumusan hipotesis yang diajukan oleh siswa. 

3. Penutup (20 menit) 

a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan mengenai langkah-langkah inkuiri. 

b. Siswa secara berkelompok bekerja sama menyimpulkan rumusan hipotesis yang 

paling benar. 

c. Guru menjelaskan pentingnya sikap ilmiah, siswa dengan penuh rasa ingin tahu 

memperhatikan penjelasan guru dan termotivasi. 

d. Guru memberikan tugas kepada tiap kelompok untuk berpikir kritis dan bekerja 

sama dalam menentukan alat, bahan, dan cara kerja sesuai hipotesis yang disetujui. 

e. Guru memberi salam penutup. 
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VIII. Sumber, bahan, dan alat Belajar 

a.  Sumber: 

• Buku paket kimia yang relevan. 

• internet 

b. Bahan:  

• LKS. 

• Bahan ajar 

IX. Penilaian 

a. Penilain pemahaman konsep 

Terlampir pada soal pretes dan postes pemahaman konsep (Lampiran 27 sampai 32) 

b. Penilaian sikap ilmiah 

Terlampir pada lembar pengamatan sikap ilmiah (Lampiran 17) dan angket sikap ilmiah 

(Lampiran 20 dan 21) 

 

 

Semarang, Februari 2013

   

Guru,         Peneliti,  

 

 

 

Dra. Sri Minangwati, M.Pd     Ariani Anggita M 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SMA N 7 Semarang 

Mata pelajaran  : Kimia 

Kelas/ semester  : XI/ 2 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan  : ketiga 

 

I. Standar Kompetensi 

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

II. Kompetensi Dasar 

4.3.Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup.  

III. Indikator 

Kognitif 

a. Produk 

1. Menjelaskan komponen pembentuk larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

2. Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

3. Menghitung pH atau pOH larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

b. Proses 

1. Merancang eksperimen dengan berpikir kritis untuk menganalisis larutan penyangga dan 

bukan penyangga melalui percobaan. 

2. Merancang eksperimen dengan berpikir kritis untuk menganalisis komponen pembentuk 

larutan penyangga melalui percobaan. 

3. Merancang eksperimen dengan berpikir kritis untuk menganalisis pengaruh penambahan 

sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran pada larutan penyangga. 

Afektif 
Karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka, tanggungjawab, obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, 

rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

a. Produk 

1. Siswa dapat memilih pernyataan yang tepat mengenai definisi konsep larutan penyangga 

secara jujur, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberikan suatu uraian 

masalah. 

2. Siswa dapat membedakan antara larutan penyangga dan bukan larutan penyangga 

dengan benar secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberikan data beberapa 

larutan. 

3. Siswa dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun larutan penyangga dengan 

benar secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberikan data beberapa larutan. 

4. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga dengan tepat berdasarkan hasil 

eksperimen secara jujur, obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberi 

uraian kegiatan eksperimen beserta data hasil eksperimen. 

Lampiran 3 
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5. Siswa dapat menghitung perubahan pH larutan penyangga dengan tepat secara jujur, 

obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberi uraian kegiatan 

eksperimen beserta data hasil eksperimen  penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan 

pengenceran pada larutan penyangga. 

b. Proses 

Siswa dapat memecahkan masalah dengan menentukan alat, bahan dan cara kerja 

eksperimen dengan tepat untuk menguji hipotesis secara obyektif, berpikir kritis, rasa ingin 

tahu melalui kerja sama kelompok setelah diberi suatu masalah. 

Afektif 
Terlibat dalam proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa, siswa dinilai dalam hal 

membuat kemajuan yang menunjukkan karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka, tanggungjawab, 

obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 

V. Materi pembelajaran 

a. Pengertian Larutan Penyangga 

Larutan penyangga adalah larutan yang pHnya tidak berubah akibat pengenceran dan 

sedikit berubah apabila ditambahkan dengan sedikit asam atau sedikit basa. Larutan 

penyangga terbentuk dari: 

1) Campuran asam lemah  dan basa konjugasinya 

CH3COOH(aq) + H2O(l)     CH3COO
-
(aq) + H2O(aq) 

CH3COONa(aq) � CH3COO
-
(aq) + Na

+
(aq)  

Dalam reaksi tersebut, CH3COOH merupakan asam lemah sedangkan CH3COO
-
 

merupakan basa konjugasi. Campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya, yaitu 

ion CH3COO
-
 membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga ini, 

ion CH3COO
-
 dapat berasal dari garam CH3COONa, CH3COOK, atau (CH3COO)2Ba, dll. 

2) Campuran basa lemah dengan asam konjugasinya 

NH3(aq) + H2O(l)     NH4
+ 

(aq) + OH
-
(aq) 

NH4Cl(aq) � NH4
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

Dalam reaksi tersebut, 

NH3 atau NH4OH : sebagai basa lemah 

NH4
+
   : sebagai asam konjugasi dari NH4OH 

Campuran basa lemah NH4OH dan asam konjugasinya yaitu ion NH4
+ 

membentuk 

larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga, ion NH4
+
 dapat berasal dari 

garam seperti NH4Cl, NH4Br, atau (NH4)2SO4, dll. 

b. Prinsip Kerja Larutan Penyangga 

Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa dengan asam dan basa 

konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H
+
 maupun ion OH

-
. Sehingga penambahan 

sedikit asam kuat atau basa kuat tidak mengubah pH-nya secara signifikan. Berikut ini 

prinsip kerja larutan penyangga: 

1) Larutan penyangga asam  

Adapun prinsip kerjanya dapat dilihat pada contoh larutan penyangga yang mengandung 

CH3COOH dan CH3COO
-
 yang mengalami kesetimbangan dengan proses sebagai 

berikut: 

� Pada penambahan asam  

 Penambahan asam (H
+
) akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Dimana ion H

+
 yang 

ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO
-
 membentuk molekul CH3COOH. 
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 CH3COO
-
(aq) + H

+
(aq) → CH3COOH(aq) 

� Pada penambahan basa  

 Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion OH
-
 dari basa itu akan bereaksi 

dengan ion H
+
 membentuk air. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke 

kanan sehingga konsentrasi ion H
+
 dapat dipertahankan. Jadi, penambahan basa 

menyebabkan berkurangnya komponen asam (CH3COOH), bukan ion H
+
. Basa yang 

ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion CH3COO
-
 dan 

air. 

 CH3COOH(aq) + OH
-
(aq) → CH3COO

-
(aq) + H2O(l) 

� pengenceran 

 Pengenceran larutan akan mengubah semua konsentrasi spesi yang ada dalam larutan, 

tetapi karena perubahan konsentrasi dirasakan oleh semua spesi maka perbandingan 

konsentrasi molar pasangan konjugat asam basa tidak berubah. Akibatnya, pH larutan 

tidak berubah. 

2) Larutan penyangga basa  

 Adapun prinsip kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung NH3 

dan NH4
+
 yang mengalami kesetimbangan. Dengan proses sebagai berikut: 

� Pada penambahan asam  

 Jika ditambahkan suatu asam, maka ion H
+
 dari asam akan mengikat ion OH

-
. Hal 

tersebut menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion OH
-
 

dapat dipertahankan. Disamping itu penambahan ini menyebabkan berkurangnya 

komponen basa (NH3), bukannya ion OH
-
. Asam yang ditambahkan bereaksi dengan 

basa NH3 membentuk ion NH4+. 

 NH3 (aq) + H
+
(aq) → NH4

+
 (aq) 

� Pada penambahan basa  

 Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, 

sehingga konsentrasi ion OH
-
 dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan itu bereaksi 

dengan komponen asam (NH4
+
), membentuk komponen basa (NH3) dan air. 

 NH4
+
 (aq) + OH

-
(aq) → NH3 (aq) + H2O(l) 

VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

a. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan inkuiri 

b. Metode Pembelajaran 

Metode eksperimen, metode diskusi, metode pemberian tugas. 

VII. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (5 menit) 

a. Guru masuk ke dalam kelas lalu memberi salam pembuka kepada siswa. 

b. Guru menyiapkan siswa secara fisik dan mental dengan menagih tugas kelompok 

mengenai rancangan eksperimen sesuai hipotesis yang dibuat siswa yaitu meliputi alat, 

bahan, dan cara kerja. Siswa dengan disiplin maju mengumpulkan tugas. 

c. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Siswa 

memperhatikan dengan rasa ingin tahu. 



141 

 

 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

2.1 Eksplorasi (5 menit) 

a. Siswa secara terbuka melakukan kerja sama kelompok mempersiapkkan presentasi 

untuk mempertanggung jawabkan tugas rancangan eksperimen yang telah dibuat. 

2.2 Elaborasi (60 menit) 

a. Siswa secara berkelompok melakukan kerja sama dan berpikir kritis menentukan 

variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol yang akan digunakan dalam 

kegiatan eksperimen yang dirancang, kemudian menuliskannya dalam LKS. 

b. Siswa secara berkelompok melakukan kerja sama dan berpikir kritis menentukan 

tujuan rancangan eksperimen dengan menghubungkan variabel yang telah di tentukan 

sebelumnya, kemudian menuliskannya dalam LKS. 

c. Siswa secara berkelompok melakukan kerja sama dan berpikir kritis menentukan alat, 

bahan, dan cara kerja rancangan eksperimen, kemudian menuliskannya dalam LKS. 

d. Siswa secara berkelompok melakukan kerja sama dan berpikir kritis menentukan 

prediksi hasil eksperimen pada tiap-tiap langkah kerja yang akan dilakukan dalam 

ekperimen, kemudian menuliskannya dalam LKS. 

e. Siswa secara berkelompok melakukan kerja sama dan berpikir kritis membuat tabel 

pengamatan untuk menulis hasil pengamatan selama eksperimen, kemudian 

menuliskannya dalam LKS. 

f. Siswa secara berkelompok melakukan diskusi kelas untuk mempertanggung jawabkan 

rancangan eksperimen yang telah dibuat. 

2.3 Konfirmasi (10 menit) 

a. Siswa saling menanggapi dan memberikan pendapat terhadap rancangan eksperimen 

yang telah dibuat oleh tiap-tiap kelompok yang disampaikan melalui diskusi kelas. 

Siswa terbuka dengan ide-ide baru yang disampaikan oleh anggota kelompok lain. 

b. Guru memberi penguatan dan membenarkan jika ada rancangan eksperimen yang salah, 

lalu memilih rancangan eksperimen yang akan dilakukan oleh siswa. 

3. Penutup (10 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan rancangan eksperimen yang benar dan akan 

dilaksanakan dalam kegiatan eksperimen pada pertemuan yang akan datang. 

b. Guru menjelaskan pentingnya sikap ilmiah, siswa dengan penuh rasa ingin tahu 

memperhatikan penjelasan guru dan termotivasi. 

c. Guru memberi salam penutup 

VIII. Sumber, bahan, dan alat Belajar 

a. Sumber: 

• Buku paket kimia yang relevan 

• internet 

b. Bahan:  

• LKS. 

• Bahan ajar 
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c. Penilaian 

a. Penilain pemahaman konsep 

Terlampir pada soal pretes dan postes pemahaman konsep (Lampiran 27 sampai 32) 

b. Penilaian sikap ilmiah 

Terlampir pada lembar pengamatan sikap ilmiah (Lampiran 17) dan angket sikap ilmiah 

(Lampiran 20 dan 21) 

 
 

Semarang,  Februari 2013   

Guru,        Peneliti,  

 

 

 

Dra. Sri Minangwati, M.Pd    Ariani Anggita M   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SMA N 7 Semarang 

Mata pelajaran  : Kimia 

Kelas/ semester  : XI/ 2 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan  : keempat 

 

I. Standar Kompetensi 

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

II. Kompetensi Dasar 

4.3.Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup.  

III. Indikator 

Kognitif 

a. Produk 

1. Menjelaskan komponen pembentuk larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

2. Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

3. Menghitung pH atau pOH larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

b. Proses 

1. Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu, 

berpikir kritis melalui percobaan secara obyektif dan penuh kejujuran. 

2. Menganalisis komponen pembentuk larutan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu 

melalui percobaan secara obyektif dan penuh kejujuran. 

3. Menganalisis pengaruh penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran pada 

larutan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu melalui percobaan secara obyektif, 

tanggung jawab, dan penuh kejujuran. 

Psikomotor 

1. Melakukan percobaan  untuk menganalisis larutan penyangga dan bukan larutan 

penyangga dengan disiplin dan peduli lingkungan. 

2. Melakukan percobaan untuk menganalisis komponen pembentuk larutan penyangga 

dengan disiplin dan peduli lingkungan. 

3. Melakukan percobaan untuk menganalisis pengaruh penambahan sedikit asam, sedikit 

basa, dan pengenceran pada larutan penyangga dengan disiplin dan peduli lingkungan. 

Afektif 
Karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka, tanggungjawab, obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, 

rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

a. Produk 

1. Siswa dapat memilih pernyataan yang tepat mengenai definisi konsep larutan penyangga 

secara jujur, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberi suatu uraian masalah. 

2. Siswa dapat membedakan antara larutan penyangga dan bukan larutan penyangga 

dengan tepat secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberi data beberapa larutan. 

Lampiran 4 
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3. Siswa dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun larutan penyangga dengan 

benar secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberi data beberapa larutan. 

4. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga dengan tepat berdasarkan hasil 

eksperimen secara jujur, obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah 

diberikan uraian kegiatan eksperimen beserta data hasil eksperimen. 

5. Siswa dapat menghitung perubahan pH larutan penyangga dengan tepat secara jujur, 

obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberikan uraian kegiatan 

eksperimen beserta data hasil eksperimen  penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan 

pengenceran pada larutan penyangga. 

b. Proses 

Siswa dapat menganalisis data hasil eksperimen untuk merumuskan suatu kesimpulan 

bahwa suatu larutan bersifat penyangga atau bukan penyangga secara terbuka melalui kerja 

sama kelompok. 

Psikomotor 

Dari rancangan eksperimen yang dibuat, siswa dapat melakukan eksperimen untuk 

membuktikan hipotesis dengan disiplin dan peduli lingkungan. 

Afektif 
Terlibat dalam proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa, siswa dinilai dalam hal 

membuat kemajuan yang menunjukkan karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka dengan ide-ide 

baru, tanggungjawab, obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, rasa ingin tahu, disiplin, dan 

peduli lingkungan. 

V. Materi pembelajaran 

a. Pengertian Larutan Penyangga 

Larutan penyangga adalah larutan yang pHnya tidak berubah akibat pengenceran dan 

sedikit berubah apabila ditambahkan dengan sedikit asam atau sedikit basa. Larutan 

penyangga terbentuk dari: 

1) Campuran asam lemah  dan basa konjugasinya 

CH3COOH(aq) + H2O(l)     CH3COO
-
(aq) + H2O(aq) 

CH3COONa(aq) � CH3COO
-
(aq) + Na

+
(aq)  

Dalam reaksi tersebut, CH3COOH merupakan asam lemah sedangkan CH3COO
-
 

merupakan basa konjugasi. Campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya, yaitu 

ion CH3COO
-
 membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga ini, 

ion CH3COO
-
 dapat berasal dari garam CH3COONa, CH3COOK, atau (CH3COO)2Ba, dll. 

2) Campuran basa lemah dengan asam konjugasinya 

NH3(aq) + H2O(l)     NH4
+ 

(aq) + OH
-
(aq) 

NH4Cl(aq) � NH4
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

Dalam reaksi tersebut, 

NH3 atau NH4OH : sebagai basa lemah 

NH4
+
   : sebagai asam konjugasi dari NH4OH 

Campuran basa lemah NH4OH dan asam konjugasinya yaitu ion NH4
+ 

membentuk 

larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga, ion NH4
+
 dapat berasal dari 

garam seperti NH4Cl, NH4Br, atau (NH4)2SO4, dll. 

b. Prinsip Kerja Larutan Penyangga 

Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa dengan asam dan basa 

konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H
+
 maupun ion OH

-
. Sehingga penambahan 
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sedikit asam kuat atau basa kuat tidak mengubah pH-nya secara signifikan. Berikut ini 

prinsip kerja larutan penyangga: 

1) Larutan penyangga asam  

Adapun prinsip kerjanya dapat dilihat pada contoh larutan penyangga yang mengandung 

CH3COOH dan CH3COO
-
 yang mengalami kesetimbangan dengan proses sebagai 

berikut: 

� Pada penambahan asam  

 Penambahan asam (H
+
) akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Dimana ion H

+
 yang 

ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO
-
 membentuk molekul CH3COOH. 

 CH3COO
-
(aq) + H

+
(aq) → CH3COOH(aq) 

� Pada penambahan basa  

 Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion OH
-
 dari basa itu akan bereaksi 

dengan ion H
+
 membentuk air. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke 

kanan sehingga konsentrasi ion H
+
 dapat dipertahankan. Jadi, penambahan basa 

menyebabkan berkurangnya komponen asam (CH3COOH), bukan ion H
+
. Basa yang 

ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion CH3COO
-
 dan 

air. 

 CH3COOH(aq) + OH
-
(aq) → CH3COO

-
(aq) + H2O(l) 

� pengenceran 

 Pengenceran larutan akan mengubah semua konsentrasi spesi yang ada dalam larutan, 

tetapi karena perubahan konsentrasi dirasakan oleh semua spesi maka perbandingan 

konsentrasi molar pasangan konjugat asam basa tidak berubah. Akibatnya, pH larutan 

tidak berubah. 

2) Larutan penyangga basa  

 Adapun prinsip kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung NH3 

dan NH4
+
 yang mengalami kesetimbangan. Dengan proses sebagai berikut: 

� Pada penambahan asam  

 Jika ditambahkan suatu asam, maka ion H
+
 dari asam akan mengikat ion OH

-
. Hal 

tersebut menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion OH
-
 

dapat dipertahankan. Disamping itu penambahan ini menyebabkan berkurangnya 

komponen basa (NH3), bukannya ion OH
-
. Asam yang ditambahkan bereaksi dengan 

basa NH3 membentuk ion NH4+. 

 NH3 (aq) + H
+
(aq) → NH4

+
 (aq) 

� Pada penambahan basa  

 Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, 

sehingga konsentrasi ion OH
-
 dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan itu bereaksi 

dengan komponen asam (NH4
+
), membentuk komponen basa (NH3) dan air. 

 NH4
+
 (aq) + OH

-
(aq) → NH3 (aq) + H2O(l) 
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VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

a. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan inkuiri 

b. Metode Pembelajaran 

Metode eksperimen, metode diskusi, metode pemberian tugas. 

VII. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (5 menit) 

a. Guru masuk ke dalam kelas kemudian memberi salam pembuka. 

b. Guru menyiapkan siswa secara fisik dan mental dengan cara meminta siswa mempelajari 

cara kerja dalam kegiatan eksperimen yang sudah dibenarkan olehguru. Siswa dengan 

berpikir kritis mempelajari cara kerja dan dengan rasa ingin tahu bertanya kepada guru 

jika ada hal yang tidak paham. 

c. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Siswa 

memperhatikan penjelasana dengan rasa ingin tahu. 

2. Kegiatan Inti (80 menit) 

2.1 Eksplorasi (30 menit) 

a. Siswa secara berkelompok bekerja sama melakukan persiapan eksperimen dengan 

membaca rancangan eksperimen yang sudah dibenarkan guru. 

2.2 Elaborasi (30 menit) 

a. Siswa secara berkelompok dengan rasa ingin tahu aktif bertanya kepada guru mengenai 

hal yang tidak dipahami siswa ketika melakukan eksperimen. 

b. Siswa dengan jujur dan obyektif mencatat data hasil eksperimen sesuai dengan hasil 

pengamatan. 

c. Siswa dengan berpikir kritis, bekerja sama dalam kelompok untuk menarik 

kesimpulan sementara sesuai hasil eksperimen apakah sesuai dengan hipotesis awal. 

d. Siswa bekerja sama dalam kelompok dengan bertanggung jawab mempresentasikan 

hasil eksperimen dan kesimpulan sementara. 

2.3 Konfirmasi (20 menit) 

a. Siswa secara terbuka saling menanggapi pertanyaan dan pendapat dari siswa lain 

sesama kelompok maupun antar anggota kelompok lain ketika presentasi berlangsung. 

b. Guru memberi penguatan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

siswa ketika melakukan kegiatan eksperimen 

3. Penutup (5 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menarik kesimpulan hasil eksperimen dengan jujur, 

obyektif dengan berlandaskan bukti. 

b. Guru memberi tugas kepada tiap siswa untuk membuat laporan praktikum dan 

mengumpulkannya secara disiplin pada pertemuan yang akan datang dan meminta 

mempertanggung jawabkan laporan eksperimen melalui presentasi kelompok. 

c. Guru memberi salam penutup. 
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VIII. Sumber, bahan, dan alat Belajar 

a. Sumber: 

• Buku paket kimia yang relevan 

• internet 

b. Bahan:  

•  LKS. 

• Bahan ajar 

• Aquades; indikator universal; CH3COOH 0,1 M; HCl 0,1 M; NaOH 0,1M. 

c. Alat: 

• Tabung reaksi; pengaduk; pipet tetes; gelas ukur; gelas kimia; dan rak tabung reaksi 

IX. Penilaian 

a. Penilain pemahaman konsep 

Terlampir pada soal pretes dan postes pemahaman konsep (Lampiran 27 sampai 32) 

b. Penilaian sikap ilmiah 

Terlampir pada lembar pengamatan sikap ilmiah (Lampiran 17) dan angket sikap ilmiah 

(Lampiran 20 dan 21) 

 
Semarang,  Februari 2013  

Guru,         Peneliti,  

 

 

 

Dra. Sri Minangwati, M.Pd     Ariani Anggita M 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SMA N 7 Semarang 

Mata pelajaran  : Kimia 

Kelas/ semester  : XI/ 2 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan  : kelima 

 

I.  Standar Kompetensi 

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

II. Kompetensi Dasar 

4.3.Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup.  

III. Indikator 

Kognitif 

a. Produk 

1. Menjelaskan komponen pembentuk larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

2. Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

3. Menghitung pH atau pOH larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

4. Menghitung  pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa 

atau dengan pengenceran dengan berpikir kritis. 

b. Proses 

1. Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu, 

berpikir kritis melalui percobaan secara obyektif dan penuh kejujuran. 

2. Menganalisis komponen pembentuk larutan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu 

melalui percobaan secara obyektif dan penuh kejujuran. 

3. Menganalisis pengaruh penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran pada 

larutan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu melalui percobaan secara obyektif, 

tanggung jawab, dan penuh kejujuran. 

Afektif 
Karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka, tanggungjawab, obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, 

rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

a. Produk 

1. Siswa dapat memilih pernyataan yang tepat mengenai definisi konsep larutan penyangga 

secara jujur, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberikan suatu uraian 

masalah. 

2. Siswa dapat membedakan antara larutan penyangga dan bukan larutan penyangga 

dengan benar secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberi data beberapa larutan. 

3. Siswa dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun larutan penyangga dengan 

benar secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberi data beberapa larutan. 

Lampiran 5 
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4. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga dengan tepat berdasarkan hasil 

eksperimen secara jujur, obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberi 

uraian kegiatan eksperimen beserta data hasil eksperimen. 

5. Siswa dapat menghitung pH dan pOH larutan penyangga dalam kegiatan eksperimen 

dengan tepat tersebut secara jujur, obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab 

setelah diberi uraian kegiatan eksperimen beserta data hasil eksperimen. 

6. Siswa dapat menghitung perubahan pH larutan penyangga dengan tepat secara jujur, 

obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberi uraian kegiatan 

eksperimen beserta data hasil eksperimen  penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan 

pengenceran pada larutan penyangga. 

b. Proses 

Siswa dapat menganalisis data hasil eksperimen untuk merumuskan suatu kesimpulan bahwa 

suatu larutan bersifat penyangga atau bukan penyangga secara terbuka melalui kerja sama 

kelompok. 

Afektif 
Terlibat dalam proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa, siswa dinilai dalam hal 

membuat kemajuan yang menunjukkan karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka, tanggungjawab, 

obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 

V. Materi pembelajaran 

a. Pengertian Larutan Penyangga 

Larutan penyangga adalah larutan yang pHnya tidak berubah akibat pengenceran dan 

sedikit berubah apabila ditambahkan dengan sedikit asam atau sedikit basa. Larutan 

penyangga terbentuk dari: 

1) Campuran asam lemah  dan basa konjugasinya 

CH3COOH(aq) + H2O(l)     CH3COO
-
(aq) + H2O(aq) 

CH3COONa(aq) � CH3COO
-
(aq) + Na

+
(aq)  

Dalam reaksi tersebut, CH3COOH merupakan asam lemah sedangkan CH3COO
-
 

merupakan basa konjugasi. Campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya, yaitu 

ion CH3COO
-
 membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga ini, 

ion CH3COO
-
 dapat berasal dari garam CH3COONa, CH3COOK, atau (CH3COO)2Ba, dll. 

2) Campuran basa lemah dengan asam konjugasinya 

NH3(aq) + H2O(l)     NH4
+ 

(aq) + OH
-
(aq) 

NH4Cl(aq) � NH4
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

Dalam reaksi tersebut, 

NH3 atau NH4OH : sebagai basa lemah 

NH4
+
   : sebagai asam konjugasi dari NH4OH 

Campuran basa lemah NH4OH dan asam konjugasinya yaitu ion NH4
+ 

membentuk 

larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga, ion NH4
+
 dapat berasal dari 

garam seperti NH4Cl, NH4Br, atau (NH4)2SO4, dll. 

b. Prinsip Kerja Larutan Penyangga 

Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa dengan asam dan basa 

konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H
+
 maupun ion OH

-
. Sehingga penambahan 

sedikit asam kuat atau basa kuat tidak mengubah pH-nya secara signifikan. Berikut ini 

prinsip kerja larutan penyangga: 
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1) Larutan penyangga asam  

Adapun prinsip kerjanya dapat dilihat pada contoh larutan penyangga yang mengandung 

CH3COOH dan CH3COO
-
 yang mengalami kesetimbangan dengan proses sebagai 

berikut: 

� Pada penambahan asam  

 Penambahan asam (H
+
) akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Dimana ion H

+
 yang 

ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO
-
 membentuk molekul CH3COOH. 

 CH3COO
-
(aq) + H

+
(aq) → CH3COOH(aq) 

� Pada penambahan basa  

 Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion OH
-
 dari basa itu akan bereaksi 

dengan ion H
+
 membentuk air. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke 

kanan sehingga konsentrasi ion H
+
 dapat dipertahankan. Jadi, penambahan basa 

menyebabkan berkurangnya komponen asam (CH3COOH), bukan ion H
+
. Basa yang 

ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion CH3COO
-
 dan 

air. 

 CH3COOH(aq) + OH
-
(aq) → CH3COO

-
(aq) + H2O(l) 

� pengenceran 

 Pengenceran larutan akan mengubah semua konsentrasi spesi yang ada dalam larutan, 

tetapi karena perubahan konsentrasi dirasakan oleh semua spesi maka perbandingan 

konsentrasi molar pasangan konjugat asam basa tidak berubah. Akibatnya, pH larutan 

tidak berubah. 

2) Larutan penyangga basa  

 Adapun prinsip kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung NH3 

dan NH4
+
 yang mengalami kesetimbangan. Dengan proses sebagai berikut: 

� Pada penambahan asam  

 Jika ditambahkan suatu asam, maka ion H
+
 dari asam akan mengikat ion OH

-
. Hal 

tersebut menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion OH
-
 

dapat dipertahankan. Disamping itu penambahan ini menyebabkan berkurangnya 

komponen basa (NH3), bukannya ion OH
-
. Asam yang ditambahkan bereaksi dengan 

basa NH3 membentuk ion NH4+. 

 NH3 (aq) + H
+
(aq) → NH4

+
 (aq) 

� Pada penambahan basa  

 Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, 

sehingga konsentrasi ion OH
-
 dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan itu bereaksi 

dengan komponen asam (NH4
+
), membentuk komponen basa (NH3) dan air. 

 NH4
+
 (aq) + OH

-
(aq) → NH3 (aq) + H2O(l) 

c. Perhitungan pH Larutan Penyangga 

� Larutan Penyangga asam 

pH larutan penyangga asam dapat dihitung dengan rumus 

[H
+
] = Ka x 

��� 	�	���� �	
	� 
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� Larutan penyangga basa 

pOH larutan penyangga basa dapat dihitung dengan rumus: 

 [OH
-
] = Kb x 

��� �	�	��� �	
	� 

VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

a. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan inkuiri 

b. Metode Pembelajaran 

Metode eksperimen, metode diskusi, metode pemberian tugas. 

VII. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (5 menit) 

a. Guru masuk ke dalam kelas kemudian memberi salam. 

b. Guru menyiapkan siswa secara fisik dan mental dengan cara menagih laporan 

praktikum. Siswa secara disiplin mengumpulkan laporan praktikum. 

c. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Siswa 

memperhatikan dengan rasa ingin tahu. 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

2.1 Eksplorasi (5 menit) 

a. Siswa secara berkelompok melakukan kerja sama untuk persiapan melakukan 

presentasi. 

b. Siswa secara disiplin melakukan pengambilan nomor sebagai urutan maju diskusi. 

2.2 Elaborasi (50 menit) 

a. Siswa secara berkelompok mempertanggung jawabkan laporan praktikum yang telah 

dibuat berdasarkan hasil eksperimen melalui presentasi di depan kelas. 

b. Masing-masing siswa dalam perwakilan kelompok dengan jujur dan obyektif 

menjelaskan kesimpulan hasil eksperimen. 

c. Masing-masing siswa dalam kelompok menjelaskan jawaban pertanyaan di LKS yang 

berkaitan denga hasil eksperimen secara jujur. 

d. Masing-masing siswa dalam kelompok secara jujur dan bertanggung jawab 

menjelaskan konsep apa saja yang ditemukan setelah melakukan eksperimen. 

2.3 Konfirmasi (20 menit) 

a. Siswa saling memberikan tanggapan dan dengan berpikir kritis mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok yang sedang maju diskusi. 

b. Siswa yang sedang maju presentasi dengan berpikir kritis menanggapi dan menjawab 

pertanyaan dari siswa lain. 

c. Guru membenarkan jika ada jawaban siswa yang salah, dan  jika ada konsep yang salah. 

3. Penutup (10 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan keseluruhan hasil eksperimen secara jujur 

dan dengan berpikir kritis. Kemudian menyimpulkan keseluruhan konsep yang 

ditemukan melalui kegiatan eksperimen. 

b. Guru memberi tugas kepada siswa untuk membaca LKS halaman 9 kemudian memberi 

tugas untuk mencari peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Guru memberi salam penutup. 
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VIII. Sumber, bahan, dan Alat Belajar 

a.  Sumber: 

• Buku paket kimia yang relevan 

• internet 

b. Bahan:  

• LKS. 

• Bahan ajar. 

IX. Penilaian 

a. Penilain pemahaman konsep 

Terlampir pada soal pretes dan postes pemahaman konsep (Lampiran 27 sampai 32) 

b. Penilaian sikap ilmiah 

Terlampir pada lembar pengamatan sikap ilmiah (Lampiran 17) dan angket sikap ilmiah 

(Lampiran 20 dan 21) 

 

 

 

Semarang,  Februari 2013  

Guru,        Peneliti,  

 

 

 

Dra. Sri Minangwati, M.Pd    Ariani Anggita M 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SMA N 7 Semarang 

Mata pelajaran  : Kimia 

Kelas/ semester  : XI/ 2 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan  : kelima 

 

I. Standar Kompetensi 

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

II. Kompetensi Dasar 

4.3.Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup.  

III. Indikator 

Kognitif 

a. Produk 

1. Menjelaskan komponen pembentuk larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

2. Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

3. Menghitung pH atau pOH larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

4. Menghitung  pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa 

atau dengan pengenceran dengan berpikir kritis. 

b. Proses 

1. Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu, 

berpikir kritis melalui percobaan secara obyektif dan penuh kejujuran. 

2. Menganalisis komponen pembentuk larutan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu 

melalui percobaan secara obyektif dan penuh kejujuran. 

3. Menganalisis pengaruh penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran pada 

larutan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu melalui percobaan secara obyektif, 

tanggung jawab, dan penuh kejujuran. 

Afektif 
Karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka, tanggungjawab, obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, 

rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

a. Produk 

1. Siswa dapat memilih pernyataan yang tepat mengenai definisi konsep larutan penyangga 

secara jujur, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberikan suatu uraian 

masalah. 

2. Siswa dapat membedakan antara larutan penyangga dan bukan larutan penyangga 

dengan benar secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberi data beberapa larutan. 

3. Siswa dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun larutan penyangga dengan 

benar secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberi data beberapa larutan. 

Lampiran 5 
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4. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga dengan tepat berdasarkan hasil 

eksperimen secara jujur, obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberi 

uraian kegiatan eksperimen beserta data hasil eksperimen. 

5. Siswa dapat menghitung pH dan pOH larutan penyangga dalam kegiatan eksperimen 

dengan tepat tersebut secara jujur, obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab 

setelah diberi uraian kegiatan eksperimen beserta data hasil eksperimen. 

6. Siswa dapat menghitung perubahan pH larutan penyangga dengan tepat secara jujur, 

obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberi uraian kegiatan 

eksperimen beserta data hasil eksperimen  penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan 

pengenceran pada larutan penyangga. 

b. Proses 

Siswa dapat menganalisis data hasil eksperimen untuk merumuskan suatu kesimpulan bahwa 

suatu larutan bersifat penyangga atau bukan penyangga secara terbuka melalui kerja sama 

kelompok. 

Afektif 
Terlibat dalam proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa, siswa dinilai dalam hal 

membuat kemajuan yang menunjukkan karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka, tanggungjawab, 

obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 

V. Materi pembelajaran 

a. Pengertian Larutan Penyangga 

Larutan penyangga adalah larutan yang pHnya tidak berubah akibat pengenceran dan 

sedikit berubah apabila ditambahkan dengan sedikit asam atau sedikit basa. Larutan 

penyangga terbentuk dari: 

1) Campuran asam lemah  dan basa konjugasinya 

CH3COOH(aq) + H2O(l)     CH3COO
-
(aq) + H2O(aq) 

CH3COONa(aq) � CH3COO
-
(aq) + Na

+
(aq)  

Dalam reaksi tersebut, CH3COOH merupakan asam lemah sedangkan CH3COO
-
 

merupakan basa konjugasi. Campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya, yaitu 

ion CH3COO
-
 membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga ini, 

ion CH3COO
-
 dapat berasal dari garam CH3COONa, CH3COOK, atau (CH3COO)2Ba, dll. 

2) Campuran basa lemah dengan asam konjugasinya 

NH3(aq) + H2O(l)     NH4
+ 

(aq) + OH
-
(aq) 

NH4Cl(aq) � NH4
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

Dalam reaksi tersebut, 

NH3 atau NH4OH : sebagai basa lemah 

NH4
+
   : sebagai asam konjugasi dari NH4OH 

Campuran basa lemah NH4OH dan asam konjugasinya yaitu ion NH4
+ 

membentuk 

larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga, ion NH4
+
 dapat berasal dari 

garam seperti NH4Cl, NH4Br, atau (NH4)2SO4, dll. 

b. Prinsip Kerja Larutan Penyangga 

Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa dengan asam dan basa 

konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H
+
 maupun ion OH

-
. Sehingga penambahan 

sedikit asam kuat atau basa kuat tidak mengubah pH-nya secara signifikan. Berikut ini 

prinsip kerja larutan penyangga: 

 



155 

 

 

1) Larutan penyangga asam  

Adapun prinsip kerjanya dapat dilihat pada contoh larutan penyangga yang mengandung 

CH3COOH dan CH3COO
-
 yang mengalami kesetimbangan dengan proses sebagai 

berikut: 

� Pada penambahan asam  

 Penambahan asam (H
+
) akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Dimana ion H

+
 yang 

ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO
-
 membentuk molekul CH3COOH. 

 CH3COO
-
(aq) + H

+
(aq) → CH3COOH(aq) 

� Pada penambahan basa  

 Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion OH
-
 dari basa itu akan bereaksi 

dengan ion H
+
 membentuk air. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke 

kanan sehingga konsentrasi ion H
+
 dapat dipertahankan. Jadi, penambahan basa 

menyebabkan berkurangnya komponen asam (CH3COOH), bukan ion H
+
. Basa yang 

ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion CH3COO
-
 dan 

air. 

 CH3COOH(aq) + OH
-
(aq) → CH3COO

-
(aq) + H2O(l) 

� pengenceran 

 Pengenceran larutan akan mengubah semua konsentrasi spesi yang ada dalam larutan, 

tetapi karena perubahan konsentrasi dirasakan oleh semua spesi maka perbandingan 

konsentrasi molar pasangan konjugat asam basa tidak berubah. Akibatnya, pH larutan 

tidak berubah. 

2) Larutan penyangga basa  

 Adapun prinsip kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung NH3 

dan NH4
+
 yang mengalami kesetimbangan. Dengan proses sebagai berikut: 

� Pada penambahan asam  

 Jika ditambahkan suatu asam, maka ion H
+
 dari asam akan mengikat ion OH

-
. Hal 

tersebut menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion OH
-
 

dapat dipertahankan. Disamping itu penambahan ini menyebabkan berkurangnya 

komponen basa (NH3), bukannya ion OH
-
. Asam yang ditambahkan bereaksi dengan 

basa NH3 membentuk ion NH4+. 

 NH3 (aq) + H
+
(aq) → NH4

+
 (aq) 

� Pada penambahan basa  

 Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, 

sehingga konsentrasi ion OH
-
 dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan itu bereaksi 

dengan komponen asam (NH4
+
), membentuk komponen basa (NH3) dan air. 

 NH4
+
 (aq) + OH

-
(aq) → NH3 (aq) + H2O(l) 

c. Perhitungan pH Larutan Penyangga 

� Larutan Penyangga asam 

pH larutan penyangga asam dapat dihitung dengan rumus 

[H
+
] = Ka x 

��� 	�	���� �	
	� 
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� Larutan penyangga basa 

pOH larutan penyangga basa dapat dihitung dengan rumus: 

 [OH
-
] = Kb x 

��� �	�	��� �	
	� 

VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

a. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan inkuiri 

b. Metode Pembelajaran 

Metode eksperimen, metode diskusi, metode pemberian tugas. 

VII. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (5 menit) 

a. Guru masuk ke dalam kelas kemudian memberi salam. 

b. Guru menyiapkan siswa secara fisik dan mental dengan cara menagih laporan 

praktikum. Siswa secara disiplin mengumpulkan laporan praktikum. 

c. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Siswa 

memperhatikan dengan rasa ingin tahu. 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

2.1 Eksplorasi (5 menit) 

a. Siswa secara berkelompok melakukan kerja sama untuk persiapan melakukan 

presentasi. 

b. Siswa secara disiplin melakukan pengambilan nomor sebagai urutan maju diskusi. 

2.2 Elaborasi (50 menit) 

a. Siswa secara berkelompok mempertanggung jawabkan laporan praktikum yang telah 

dibuat berdasarkan hasil eksperimen melalui presentasi di depan kelas. 

b. Masing-masing siswa dalam perwakilan kelompok dengan jujur dan obyektif 

menjelaskan kesimpulan hasil eksperimen. 

c. Masing-masing siswa dalam kelompok menjelaskan jawaban pertanyaan di LKS yang 

berkaitan denga hasil eksperimen secara jujur. 

d. Masing-masing siswa dalam kelompok secara jujur dan bertanggung jawab 

menjelaskan konsep apa saja yang ditemukan setelah melakukan eksperimen. 

2.3 Konfirmasi (20 menit) 

a. saling memberikan tanggapan dan dengan berpikir kritis mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada kelompok yang sedang maju diskusi. 

b. Siswa yang sedang maju presentasi dengan berpikir kritis menanggapi dan menjawab 

pertanyaan dari siswa lain. 

c. Guru membenarkan jika ada jawaban siswa yang salah, dan  jika ada konsep yang salah. 

3. Penutup (10 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan keseluruhan hasil eksperimen secara jujur 

dan dengan berpikir kritis. Kemudian menyimpulkan keseluruhan konsep yang 

ditemukan melalui kegiatan eksperimen. 

b. Guru memberi tugas kepada siswa untuk membaca LKS halaman 9 kemudian memberi 

tugas untuk mencari peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Guru memberi salam penutup. 
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VIII. Sumber, bahan, dan Alat Belajar 

a. Sumber: 

• Buku paket kimia yang relevan 

• internet 

b. Bahan:  

• LKS. 

• Bahan ajar. 

IX. Penilaian 

a. Penilain pemahaman konsep 

Terlampir pada soal pretes dan postes pemahaman konsep (Lampiran 27 sampai 32) 

b. Penilaian sikap ilmiah 

Terlampir pada lembar pengamatan sikap ilmiah (Lampiran 17) dan angket sikap ilmiah 

(Lampiran 20 dan 21) 

 

 

 

Semarang,  Februari 2013  

Guru,        Peneliti,  

 

 

 

Dra. Sri Minangwati, M.Pd    Ariani Anggita M 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SMA N 7 Semarang 

Mata pelajaran  : Kimia 

Kelas/ semester  : XI/ 2 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan  : keenam 

 

I. Standar Kompetensi 

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

II. Kompetensi Dasar 

4.3.Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup.  

III. Indikator 

Kognitif 

a. Produk 

1. Menjelaskan komponen pembentuk larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

2. Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

3. Menghitung pH atau pOH larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

4. Menghitung  pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa 

atau dengan pengenceran dengan berpikir kritis. 

5. Menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dengan berpikir 

kritis. 

b. Proses 

1. Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu, 

berpikir kritis melalui percobaan secara obyektif dan penuh kejujuran. 

2. Menganalisis komponen pembentuk larutan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu 

melalui percobaan secara obyektif dan penuh kejujuran. 

3. Menganalisis pengaruh penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran pada 

larutan penyangga dengan penuh rasa ingin tahu melalui percobaan secara obyektif, 

tanggung jawab, dan penuh kejujuran. 

Afektif 
Karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka, tanggungjawab, obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, 

rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

a. Produk 

1. Siswa dapat memilih pernyataan yang tepat mengenai definisi konsep larutan penyangga 

secara jujur, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberi suatu uraian masalah. 

2. Siswa dapat membedakan antara larutan penyangga dan bukan larutan penyangga 

dengan benar secara jujur dan bertanggung jawab  setelah diberi data beberapa larutan. 

3. Siswa dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun larutan penyangga dengan 

benar secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberikan data beberapa larutan, 

tanpa membuka buku 
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4. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga dengan tepat berdasarkan hasil 

eksperimen secara jujur, obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah 

diberikan uraian kegiatan eksperimen beserta data hasil eksperimen. 

5. Siswa dapat menghitung pH dan pOH larutan penyangga dengan tepat dalam kegiatan 

eksperimen secara jujur, obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah 

diberikan uraian kegiatan eksperimen beserta data hasil eksperimen. 

6. Siswa dapat menghitung perubahan pH larutan penyangga dengan tepat secara jujur, 

obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberikan uraian kegiatan 

eksperimen beserta data hasil eksperimen  penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan 

pengenceran pada larutan penyangga. 

7. Siswa dapat menjelaskan fungsi larutan penyangga dengan benar secara secara jujur, 

obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberikan uraian masalah 

mengenai fenomena alam. 

b. Proses 

Siswa dapat menganalisis data hasil eksperimen untuk merumuskan suatu kesimpulan bahwa 

suatu larutan bersifat penyangga atau bukan penyangga secara terbuka melalui kerja sama 

kelompok. 

Afektif 
Terlibat dalam proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa, siswa dinilai dalam hal 

membuat kemajuan yang menunjukkan karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka, tanggungjawab, 

obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 

V. Materi pembelajaran 

a. Pengertian Larutan Penyangga 

Larutan penyangga adalah larutan yang pHnya tidak berubah akibat pengenceran dan 

sedikit berubah apabila ditambahkan dengan sedikit asam atau sedikit basa. Larutan 

penyangga terbentuk dari: 

1) Campuran asam lemah  dan basa konjugasinya 

CH3COOH(aq) + H2O(l)     CH3COO
-
(aq) + H2O(aq) 

CH3COONa(aq) � CH3COO
-
(aq) + Na

+
(aq)  

Dalam reaksi tersebut, CH3COOH merupakan asam lemah sedangkan CH3COO
-
 

merupakan basa konjugasi. Campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya, yaitu 

ion CH3COO
-
 membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga ini, 

ion CH3COO
-
 dapat berasal dari garam CH3COONa, CH3COOK, atau (CH3COO)2Ba, dll. 

2) Campuran basa lemah dengan asam konjugasinya 

NH3(aq) + H2O(l)     NH4
+ 

(aq) + OH
-
(aq) 

NH4Cl(aq) � NH4
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

Dalam reaksi tersebut, 

NH3 atau NH4OH : sebagai basa lemah 

NH4
+
   : sebagai asam konjugasi dari NH4OH 

Campuran basa lemah NH4OH dan asam konjugasinya yaitu ion NH4
+ 

membentuk 

larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga, ion NH4
+
 dapat berasal dari 

garam seperti NH4Cl, NH4Br, atau (NH4)2SO4, dll. 

b. Prinsip Kerja Larutan Penyangga 

Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa dengan asam dan basa 

konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H
+
 maupun ion OH

-
. Sehingga penambahan 
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sedikit asam kuat atau basa kuat tidak mengubah pH-nya secara signifikan. Berikut ini 

prinsip kerja larutan penyangga: 

1) Larutan penyangga asam  

Adapun prinsip kerjanya dapat dilihat pada contoh larutan penyangga yang mengandung 

CH3COOH dan CH3COO
-
 yang mengalami kesetimbangan dengan proses sebagai 

berikut: 

� Pada penambahan asam  

 Penambahan asam (H
+
) akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Dimana ion H

+
 yang 

ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO
-
 membentuk molekul CH3COOH. 

 CH3COO
-
(aq) + H

+
(aq) → CH3COOH(aq) 

� Pada penambahan basa  

 Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion OH
-
 dari basa itu akan bereaksi 

dengan ion H
+
 membentuk air. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke 

kanan sehingga konsentrasi ion H
+
 dapat dipertahankan. Jadi, penambahan basa 

menyebabkan berkurangnya komponen asam (CH3COOH), bukan ion H
+
. Basa yang 

ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion CH3COO
-
 dan 

air. 

 CH3COOH(aq) + OH
-
(aq) → CH3COO

-
(aq) + H2O(l) 

� pengenceran 

 Pengenceran larutan akan mengubah semua konsentrasi spesi yang ada dalam larutan, 

tetapi karena perubahan konsentrasi dirasakan oleh semua spesi maka perbandingan 

konsentrasi molar pasangan konjugat asam basa tidak berubah. Akibatnya, pH larutan 

tidak berubah. 

2) Larutan penyangga basa  

 Adapun prinsip kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung NH3 

dan NH4
+
 yang mengalami kesetimbangan. Dengan proses sebagai berikut: 

� Pada penambahan asam  

 Jika ditambahkan suatu asam, maka ion H
+
 dari asam akan mengikat ion OH

-
. Hal 

tersebut menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion OH
-
 

dapat dipertahankan. Disamping itu penambahan ini menyebabkan berkurangnya 

komponen basa (NH3), bukannya ion OH
-
. Asam yang ditambahkan bereaksi dengan 

basa NH3 membentuk ion NH4+. 

 NH3 (aq) + H
+
(aq) → NH4

+
 (aq) 

� Pada penambahan basa  

 Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, 

sehingga konsentrasi ion OH
-
 dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan itu bereaksi 

dengan komponen asam (NH4
+
), membentuk komponen basa (NH3) dan air. 

 NH4
+
 (aq) + OH

-
(aq) → NH3 (aq) + H2O(l) 

c. Perhitungan pH Larutan Penyangga 

� Larutan Penyangga asam 

pH larutan penyangga asam dapat dihitung dengan rumus 

[H
+
] = Ka x 

��� 	�	���� �	
	� 
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� Larutan penyangga basa 

pOH larutan penyangga basa dapat dihitung dengan rumus: 

 [OH
-
] = Kb x 

��� �	�	��� �	
	� 

d. Fungsi Larutan Penyangga 

1) Adanya larutan penyangga dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti pada 

obat-obatan, obat tetes mata, fotografi, industri kulit dan zat warna. Selain aplikasi 

tersebut, terdapat fungsi penerapan konsep larutan penyangga dalam tubuh manusia 

seperti pada cairan tubuh.  

2) Cairan tubuh ini bisa dalam cairan intrasel maupun cairan ekstrasel. Dimana sistem 

penyangga utama dalam cairan intraselnya seperti H2PO4
-
 dan HPO4

2-
 yang dapat 

bereaksi dengan suatu asam dan basa. Adapun sistem penyangga tersebut, dapat menjaga 

pH darah yang hampir konstan yaitu sekitar 7,4. 

3) Menjaga pH pada plasma darah agar berada pada pH berkisar 7,35 – 7,45 ,yaitu dari ion 

HCO3
-
 dengan ion Na

+
 . Apabila pH darah lebih dari 7,45 akan mengalami alkalosis, 

akibatnya terjadi hiperventilasi atau bernapas berlebihan, mutah hebat. Apabila pH darah 

kurang dari 7,35 akan mengalami asidosis akibatnya jantung, ginjal, hati dan pencernaan 

akan terganggu. 

4) Menjaga pH cairan tubuh agar ekskresi ion H
+
 pada ginjal tidak terganggu, yaitu asamn 

dihidrogen posphat (H2PO4
-
) dengan basa monohidrogen posphat (HPO4

-2
) 

5) Menjaga pH makanan olahan dalam kaleng agar tidak mudah rusak atau teroksidasi 

(asam benzoat dengan natrium benzoat). 

VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

a. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan inkuiri 

b. Metode Pembelajaran 

Metode eksperimen, metode diskusi, metode pemberian tugas. 

VII. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru masuk ke dalam kelas kemudian memberi salam pembuka. 

b. Guru menagih tugas rumah mengenai peranan larutan penyangga. Siswa secara disiplin 

mengumpulkan tugas. 

c. Guru menyiapkan siswa secara fisik dan mental melalui pemberian pertanyaan “Setelah 

melakukan kegiatan eksperimen dan membuat laporan praktikum, apa saja konsep yang 

berhasil kalian temukan? Sekarang tahukah apa yang dimaksud dengan larutan 

penyangga? Apa saja komponen pembentuk larutan penyangga? Bagaimana prinsip 

kerja larutan penyangga? Bagaimana menghitung pH larutan penyangga?” , Siswa 

dengan berpikir kritis menjawab pertanyaan guru. 

d. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Siswa 

memperhatikan dengan rasa ingin tahu. 
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2. Kegiatan Inti (70 menit) 

2.1 Eksplorasi (5 menit) 

a. Siswa dengan rasa ingin tahu melakukan kerja sama  dengan teman sebangku melihat 

kembali hasil eksperimen dan membaca buku paket kimia untuk menemukan pengertian 

larutan penyangga, komponen penyusun larutan penyangga, prinsip kerja larutan 

penyangga, cara menghitung larutan penyangga dan peranan larutan penyangga. 

2.2 Elaborasi (50 menit) 

a. Siswa secara jujur dan bertanggung jawab menjelaskan konsep yang berhasil 

ditemukan. 

b. Siswa melakukan kerja sama dengan teman sebangku mencari latihan soal untuk 

menghitung pH dan pOH larutan penyangga dan juga berpikir kritis untuk mencoba 

menjawab soal tersebut. 

c. Siswa mempertanggung jawabkan soal yang berhasil ditemukan beserta cara 

penyelesaiannya dengan menjelaskan maju didepan kelas untuk ditanggapi oleh siswa 

lain.  

d. Siswa secara tanggung jawab menjelaskan peranan larutan penyangga yang berhasil 

ditemukan melalui berbagai referensi dari buku kimia dan internet. 

2.3 Konfirmasi (15 menit) 

a. Siswa secara terbuka saling menanggapi penjelasan dan pendapat mengenai pengertian 

larutan penyangga, komponen penyusun larutan penyangga, prinsip kerja larutan 

penyangga, cara menghitung larutan penyangga dan peranan larutan penyangga yang di 

sampaikan. 

b. Guru menanggapi dan membenarkan jika ada konsep yang salah yang ditemukan oleh 

siswa berkaitan dengan pengertian larutan penyangga, komponen penyusun larutan 

penyangga, prinsip kerja larutan penyangga, cara menghitung larutan penyangga dan 

peranan larutan penyangga yang di sampaikan. 

3. Penutup 

a. Siswa bekerja sama dalam menyimpulkan semua konsep yang dipelajari dengan 

bimbingan guru. 

b. Guru memberi salam penutup. 

VIII. Sumber, bahan, dan alat Belajar 

a.  Sumber: 

• Buku paket kimia yang relevan 

• internet 

b. Bahan:  

• LKS 

• Bahan ajar 
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IX. Penilaian 

a. Penilain pemahaman konsep 

Terlampir pada soal pretes dan postes pemahaman konsep (Lampiran 27 sampai 32) 

b. Penilaian sikap ilmiah 

Terlampir pada lembar pengamatan sikap ilmiah (Lampiran 17) dan angket sikap ilmiah 

(Lampiran 20 dan 21) 

 

 

Semarang,  Februari 2013  

Guru,        Peneliti,  

 

 

 

Dra. Sri Minangwati, M.Pd    Ariani Anggita M 
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Lampiran 7 

PENGGALAN SILABUS KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah  :  SMA N 7 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Kimia 

Kelas/Semester  :  XI/2 

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

Alokasi waktu  : 10x45 menit 

Kompetensi 

Dasar 

Sikap ilmiah yang 

dikembangkan 
Indikator  

Materi 

Pembelajaran  
Kegiatan pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

waktu 

Sumber/ 

Bahan/alat Teknik 
Bentuk 

instrumen 

4.3.Mendeskripsi

kan sifat 

larutan 

penyangga 

dan peranan 

larutan 

penyangga 

dalam tubuh 

makhluk 

hidup. 

 

• Jujur. 

• Terbuka. 

• Tanggungjawab 

• Obyektif. 

• bekerja sama. 

• Berpikir kritis. 

• Rasa ingin tahu. 

• Disiplin. 

• Peduli lingkungan. 

• Menjelaskan 

komponen 

pembentuk larutan 

penyangga dengan 

berpikir kritis. 

• Menganalisis larutan 

penyangga dan bukan 

penyangga dengan 

penuh rasa ingin 

tahu, berpikir kritis 
melalui percobaan 

secara obyektif dan 

penuh kejujuran. 

• Menganalisis 

komponen 

pembentuk larutan 

penyangga dengan 

penuh rasa ingin 

tahu melalui 

percobaan secara 

obyektif dan penuh 

kejujuran. 

• Menjelaskan prinsip 

kerja larutan 

penyangga dengan 

berpikir kritis. 

• Menghitung pH atau 

pOH larutan 

penyangga dengan 

berpikir kritis. 

• Menghitung  pH 

larutan penyangga 

dengan penambahan 

sedikit asam atau 

sedikit basa atau 

dengan pengenceran 

dengan berpikir 

• Definisi Larutan 

penyangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Komponen 

Pembentuk 

Larutan 

Penyangga. 

 

 

 

 

 

• Prinsip Kerja 

Larutan 

Penyangga. 

 

•  Perhitungan pH 

larutan 

penyangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Siswa dengan rasa ingin 

tahu memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

materi larutan penyangga. 

• Siswa melakukan percobaan 

untuk menganalisis larutan 

penyangga dan bukan 

penyangga melalui kerja 

sama kelompok di 

laboratorium. 

• Siswa dengan obyektif, 

jujur menyimpulkan sifat 

larutan penyangga dan 

bukan penyangga 

berdasarkan hasil percobaan 

melalui kerja sama dalam 

diskusi kelompok. 

• Siswa berpikir kritis 

menghitung pH atau pOH 

larutan penyangga. 

• Siswa menjelaskan dengan 

berpikir kritis fungsi larutan 

penyangga dalam tubuh 

makhluk nidup 

o Tes 

 

 

 

 

 

o Non tes 

o Tes tertulis 

pemahaman 

konsep siswa 

 

 

 

o Lembar 

pengamatan 

sikap ilmiah 

siswa 

o Angket sikap 

ilmiah siswa 

10x45 

menit 

Sumber: 

o Buku kimia yang 

relevan 

 

Bahan: 

o LKS 

o Bahan ajar 

o Aquades 

o indikator 

universal 

o CH3COOH 0,1M  

o  HCl 0,1 M 

o NaOH 0,1M. 

 

Alat: 

o Tabung reaksi 

o Pengaduk 

o pipet tetes 

o gelas ukur 

o gelas kimia 

o  rak tabung reaksi 
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kritis. 

• Menganalisis 

pengaruh 

penambahan sedikit 

asam, sedikit basa, 

dan pengenceran 

pada larutan 

penyangga dengan 

penuh rasa ingin 

tahu melalui 

percobaan secara 

obyektif, tanggung 

jawab, dan penuh 

kejujuran. 

• Menjelaskan fungsi 

larutan penyangga 

dalam tubuh makhluk 

hidup dengan 

berpikir kritis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fungsi Larutan 

penyangga 

 

Semarang,  Februari 2013   

Guru,             Peneliti 

 

 

 

 

Dra. Sri Minangwati, M.Pd         Ariani Anggita M 

 

 

 

 

 

 

  



166 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SMA N 7 Semarang 

Mata pelajaran  : Kimia 

Kelas/ semester  : XI/ 2 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan  : kedua 

 

I. Standar Kompetensi 

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

II. Kompetensi Dasar 

4.3.Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup.  

III. Indikator 

Kognitif 

a. Produk 

1. Menjelaskan komponen pembentuk larutan penyangga dengan berpikir kritis. 

Afektif 
Karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka, tanggungjawab, obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, 

rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

a. Produk 

1. Siswa dapat memilih pernyataan yang tepat mengenai definisi konsep larutan 

penyangga secara jujur, berpikir kritis, dan bertanggung jawab setelah diberikan suatu 

uraian masalah. 

6. Siswa dapat membedakan antara larutan penyangga dan bukan larutan penyangga 

dengan tepat secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberikan data beberapa 

larutan. 

7. Siswa dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun larutan penyangga dengan 

benar secara jujur dan bertanggung jawab setelah diberikan data beberapa larutan. 

c. Proses 

2. Siswa dapat menganalisis data hasil eksperimen dengan berpikir kritis untuk 

merumuskan suatu kesimpulan bahwa suatu larutan bersifat penyangga atau bukan 

penyangga. 

Afektif 
Terlibat dalam proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa, siswa dinilai dalam hal 

membuat kemajuan yang menunjukkan karakter (sikap ilmiah): jujur, terbuka dengan ide-ide 

baru, tanggungjawab, obyektif, bekerja sama, berpikir kritis, rasa ingin tahu, disiplin, dan 

peduli lingkungan. 

V. Materi pembelajaran 

a. Pengertian Larutan Penyangga 

Larutan penyangga adalah larutan yang pHnya tidak berubah akibat pengenceran dan 

sedikit berubah apabila ditambahkan dengan sedikit asam atau sedikit basa.  

b. Komponen Pembentuk Larutan Penyangga. 

Lampiran 8 



167 

 

 

Larutan penyangga terbentuk dari: 

3) Campuran asam lemah  dan basa konjugasinya 

CH3COOH(aq) + H2O(l)     CH3COO
-
(aq) + H2O(aq) 

CH3COONa(aq) � CH3COO
-
(aq) + Na

+
(aq)  

Dalam reaksi tersebut, CH3COOH merupakan asam lemah sedangkan CH3COO
-
 

merupakan basa konjugasi. Campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya, yaitu 

ion CH3COO
-
 membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga ini, 

ion CH3COO
-
 dapat berasal dari garam CH3COONa, CH3COOK, atau (CH3COO)2Ba, dll. 

4) Campuran basa lemah dengan asam konjugasinya 

NH3(aq) + H2O(l)     NH4
+ 

(aq) + OH
-
(aq) 

NH4Cl(aq) � NH4
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

Dalam reaksi tersebut, 

NH3 atau NH4OH : sebagai basa lemah 

NH4
+
   : sebagai asam konjugasi dari NH4OH 

Campuran basa lemah NH4OH dan asam konjugasinya yaitu ion NH4
+ 

membentuk 

larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga, ion NH4
+
 dapat berasal dari 

garam seperti NH4Cl, NH4Br, atau (NH4)2SO4, dll. 

VI. Metode Pembelajaran 

Metode ceramah, Metode pemberian tugas. 

VII. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru masuk ke dalam kelas kemudian memberi salam. 

b. Guru menyiapkan siswa secara fisik dan mental melalui pemberian pertanyaan apersepsi 

mengenai materi sebelumnya “Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud asam? 

Apa yang dimaksud basa?”. Siswa secara jujur menjawab pertanyaan guru. 

c. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. Siswa memperhatikan dengan rasa 

ingin tahu. 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

2.1 Eksplorasi (10 menit) 

a. Siswa dengan jujur menjawab pertanyaan dari guru mengenai pengertian larutan 

penyangga dan komponen pembentuk larutan penyangga serta menjelaskan konsep yang 

sudah siswa ketahui. 

2.2 Elaborasi (50 menit) 

a. Siswa dengan rasa ingin tahu memperhatikan penjelasan dari guru mengenai pengertian 

larutan penyangga. 

b. Siswa dengan rasa ingin tahu memperhatikan penjelasan dari guru mengenai komponen 

penyusun larutan penyangga. 

2.3 Konfirmasi (10 menit) 

a. Guru menanggapi jawaban dari siswa dan membenarkan jika ada konsep siswa yang 

salah. 

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai konsep yang belum 

dipahami. Siswa dengan rasa ingin tahu bertanya kepada guru dan dengan jujur 

mengakui hal yang belum bisa dipahami. 
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3. Penutup (10 menit) 

a. Siswa dengan berpikir kritis membuat kesimpulan materi pembelajaran hari ini. 

b. Guru memberika tugas rumah kepada siswa mengenai komponen larutan penyangga, 

siswa diharapkan secara disiplin mengumpulkan tugas tepat waktu pada pertemuan 

berikutnya. 

c. Guru memberi salam penutup. 

VIII. Sumber, bahan, dan alat Belajar 

c.  Sumber: 

• Buku paket kimia yang relevan. 

d. Bahan:  

• LKS dan bahan ajar 

IX. Penilaian 

a. Penilain pemahaman konsep 

Terlampir pada soal pretes dan postes pemahaman konsep (Lampiran 27 sampai 32) 

b. Penilaian sikap ilmiah 

Terlampir pada lembar pengamatan sikap ilmiah (Lampiran 17) dan angket sikap ilmiah 

(Lampiran 20 dan 21) 

 

 

 
Semarang,  Februari 2013  

Guru,        Peneliti,  

 

 

 

Dra. Sri Minangwati, M.Pd    Ariani Anggita M 
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Lembar Pengamatan Sikap Ilmiah Kegiatan Praktikum Larutan Penyangga 

No Indikator skor Criteria Praktikan* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mengajukan pertanyaan 

tentang larutan penyangga 

4 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi larutan penyangga lebih 

dari 3 kali  

       

3 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan larutan penyangga sebanyak 3 kali 

       

2 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan larutan penyangga sebanyak 2 kali 

       

1 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan larutan penyangga sebanyak 1 kali 

       

0 Tidak mengajukan pertanyaan        

2 Patuh pada berbagai 

ketentuan atau peraturan 

laboratorium 

 

4 Mematuhi semua peraturan di 

laboratorium  

       

3 Mematuhi hanya sebagian besar peraturan 

di laboratorium 

       

2 Mematuhi hanya setengah peraturan di 

laboratorium 

       

1 Mematuhi hanya sebagian kecil peraturan 

di lanoratorium 

       

0 Tidak mematuhi peraturan di laboratorium        

3 Menjaga semua alat dan 

bahan yang digunakan dalam 

praktikum larutan 

penyangga. 

 

4 Menjaga semua alat dan bahan yang 

digunakan dalam praktikum larutan 

penyangga meskipun tanpa disuruh guru 

       

3 Menjaga sebagian alat dan bahan yang 

digunakan dalam praktikum larutan 

penyangga meskipun tanpa disuruh guru 

       

2 Menjaga semua alat dan bahan yang 

digunakan dalam praktikum larutan 

penyangga hanya jika disuruh guru 

       

1 Menjaga hanya sebagian alat dan bahan 

yang digunakan dalam praktikum larutan 

penyangga walaupun sudah disuruh guru 

       

0 Tidak menjaga alat dan bahan yang 

digunakan dalam praktikum larutan 

penyangga walaupun sudah disuruh guru 

       

4 Melaporkan data pengamatan 

praktikum larutan penyangga 

sesuai dengan hasil 

praktikum yang dilihat dan 

diamati walaupun tidak 

sesuai dengan hipotesis/teori. 

 

4 Dalam menulis data pengamatan 

praktikum larutan penyangga, sesuai 

dengan hasil praktikum yang dilihat dan 

diamati walaupun tidak sesuai dengan 

hipotesis/teori. 

       

3 Dalam menulis data pengamatan 

praktikum larutan penyangga, sebagian 

besar sesuai dengan hasil praktikum yang 

dilihat dan diamati, sebagian kecil 

dimanipulasi sesuai hipotesis/teori. 

       

2 Dalam menulis data pengamatan        
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praktikum larutan penyangga, sebagian 

kecil sesuai dengan hasil praktikum yang 

dilihat dan diamati, sebagian besar 

dimanipulasi sesuai hipotesis/teori. 

 

1 Dalam menulis data pengamatan 

praktikum larutan penyangga tidak ada 

yang sesuai dengan hasil pengamatan 

(dimanipulasi sesuai hipotesis/teori) 

       

0 Tidak dapat menulis data pengamatan 

praktikum larutan penyangga. 

       

5 Mempertimbangkan semua 

data percobaan larutan 

penyangga yang ada sebelum 

merumuskan kesimpulan, 

tanpa terpengaruh pikiran 

pribadi. 

 

4 Mempertimbangkan semua data 

percobaan larutan penyangga yang ada 

untuk merumuskan kesimpulan, tanpa 

terpengaruh pikiran pribadi. 

       

3 Mempertimbangkan sebagian besar data 

percobaan larutan penyangga yang ada 

untuk merumuskan kesimpulan, sebagian 

kecil masih terpengaruh pikiran pribadi. 

       

2 Mempertimbangkan hanya setengah data 

percobaan larutan penyangga yang ada 

untuk merumuskan kesimpulan, 

setengahnya masih terpengaruh pikiran 

pribadi. 

       

1 Mempertimbangkan hanya sebagian kecil 

data percobaan larutan penyangga yang 

ada untuk merumuskan kesimpulan, 

sebagian besar masih terpengaruh pikiran 

pribadi. 

       

0 Tidak mempertimbangkan data sedikitpun 

dalam merumuskan kesimpulan 

       

6 Tidak mau menerima 

kesimpulan mengenai konsep 

larutan penyangga tanpa 

adanya bukti yang kuat 

4 Menerima kesimpulan mengenai konsep 

larutan penyangga dengan lebih dari 1 

bukti yang kuat 

       

3 Menerima kesimpulan mengenai konsep 

larutan penyangga dengan 1 bukti yang 

kuat 

       

2 Menerima kesimpulan mengenai konsep 

larutan penyangga dengan bukti yang 

kurang kuat 

       

1 Menerima semua kesimpulan mengenai 

konsep larutan penyangga tanpa diselidiki 

terlebih dahulu 

       

0 Tidak menerima kesimpulan mengenai 

konsep larutan penyangga  

       

7 Kesediaan untuk mendengar 

dan menerima pendapat 

orang lain mengenai larutan 

4 Mau mendengar dan menerima pendapat 

orang lain mengenai larutan penyangga 

dengan sungguh-sungguh meskipun 
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penyangga meskipun 

berbeda dengan pendapat 

sendiri. 

berbeda dengan pendapat sendiri. 

3 Mau mendengarkan dan menerima 

pendapat orang lain mengenai larutan 

penyangga meskipun berbeda dengan 

pendapat sendiri tetapi tidak sungguh-

sungguh 

       

2 Hanya mau mendengarkan pendapat 

orang lain meskipun berbeda dengan 

pendapatnya,tetapi tidak menerimanya. 

       

1 Hanya mau mendengarkan pendapat yang 

sesuai dengan pendapatnya 

       

0 Tidak mau mendengarkan pendapat orang 

lain meskipun sama dengan pendapatnya. 

       

8. Berpartisipasi dalam 

melaksanakan kegiatan 

kelompok mengenai larutan 

penyangga walaupun tidak 

dengan teman akrab. 

4 selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompok mengenai larutan penyangga 

walaupun dengan teman yang tidak akrab 

tanpa disuruh guru 

       

3 Selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompok mengenai larutan penyangga 

walaupun dengan teman yang tidak akrab 

tetapi hanya jika disuruh guru 

       

2 Hanya mau ikut berpartisipasi sebagian 

dalam kegiatan kelompok mengenai 

larutan penyangga walaupun dengan 

teman yang tidak akrab tetapi hanya jika 

disuruh guru 

       

1 Hanya mau berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompok mengenai larutan penyangga 

dengan teman yang akrab saja meskipun 

sudah disuruh guru. 

       

0 Tidak mau ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan kelompok mengenai larutan 

penyangga walaupun dengan teman akrab 

dan sudah disuruh guru. 

       

9 Membuang sampah dan 

limbah selama kegiatan 

praktikum larutan penyangga 

pada tempatnya 

4 Membuang semua sampah dan limbah 

selama kegiatan praktikum larutan 

penyangga pada tempatnya walaupun 

tanpa disuruh guru 

       

3 Hanya membuang sebagian sampah dan 

limbah selama kegiatan praktikum larutan 

penyangga pada tempatnya walaupun 

tanpa disuruh guru 

       

2 Membuang semua sampah dan limbah 

selama kegiatan praktikum larutan 

penyangga pada tempatnya hanya jika 

disuruh guru 

       

1 Hanya membuang sebagian sampah dan 

limbah selama kegiatan praktikum larutan 
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*Berikan tanda (√) pada kolom yang disediakan 

  

penyangga walaupun sudah disuruh guru 

0 Tidak membuang sampah dan limbah 

pada tempatnya 
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Lembar Pengamatan Sikap Ilmiah Kegiatan di Kelas 

 
Kelompok : _____________ 

1. ________________________ Nomor Absen ______ 

2. ________________________ Nomor Absen ______ 

 

No Indikator skor Criteria Praktikan* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mengerjakan tugas individu 

tentang larutan penyangga 

tanpa mencontek pekerjaan 

teman. 

 

4 Mengerjakan semua tugas individu 

tentang larutan penyangga tanpa 

mencontek pekerjaan teman 

       

3 Mengerjakan tugas individu tentang 

larutan penyangga sebagian besar tanpa 

menyontek pekerjaan teman, sebagian 

kecil dengan menyontek pekerjaan teman 

       

2 Mengerjakan tugas individu tentang 

larutan penyangga sebagian kecil tanpa 

menyontek pekerjaan teman, sebagian 

besar dengan menyontek pekerjaan teman 

       

1 Mengerjakan semua tugas individu 

tentang larutan penyangga dengan 

menyontek pekerjaan teman  

       

0 Tidak mengerjakan tugas individu tentang 

larutan penyangga 

       

2 Kesediaan untuk mendengar 

dan menerima pendapat 

orang lain mengenai larutan 

penyangga meskipun 

berbeda dengan pendapat 

sendiri. 

4 Mau mendengar dan menerima pendapat 

orang lain mengenai larutan penyangga 

dengan sungguh-sungguh meskipun 

berbeda dengan pendapat sendiri. 

       

3 Mau mendengarkan dan menerima 

pendapat orang lain mengenai larutan 

penyangga meskipun berbeda dengan 

pendapat sendiri tetapi tidak sungguh-

sungguh 

       

2 Hanya mau mendengarkan pendapat 

orang lain meskipun berbeda dengan 

pendapatnya,tetapi tidak menerimanya. 

       

1 Hanya mau mendengarkan pendapat yang 

sesuai dengan pendapatnya 

       

0 Tidak mau mendengarkan pendapat orang 

lain meskipun sama dengan pendapatnya. 

       

3 Melaksanakan/mengerjakan  

tugas yang diberikan guru 

mengenai larutan penyangga. 

 

4 Melaksanakan/mengerjakan semua tugas 

yang diberikan guru mengenai larutan 

penyangga. 

       

3 Melaksanakan/mengerjakan tugas yang 

diberikan guru mengenai larutan 

penyangga tetapi tidak semua, hanya 

sebagian besar saja. 

       

2 Melaksanakan/mengerjakan tugas yang        

Semarang, _______________ 

Observer, 

 

 

_________________ 
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diberikan guru mengenai larutan 

penyangga tetapi tidak semua, hanya 

setengahnya saja. 

1 Melaksanakan/mengerjakan tugas yang 

diberikan guru mengenai larutan 

penyangga tetapi tidak semua, hanya 

sebagian kecil saja. 

       

0 Tidak melaksanakan semua tugas yang 

diberikan guru mengenai larutan 

penyangga 

       

4 Berpartisipasi dalam 

melaksanakan kegiatan 

kelompok mengenai larutan 

penyangga walaupun tidak 

dengan teman akrab. 

4 selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompok mengenai larutan penyangga 

walaupun dengan teman yang tidak akrab 

tanpa disuruh guru 

       

3 Selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompok mengenai larutan penyangga 

walaupun dengan teman yang tidak akrab 

tetapi hanya jika disuruh guru 

       

2 Hanya mau ikut berpartisipasi sebagian 

dalam kegiatan kelompok mengenai 

larutan penyangga walaupun dengan 

teman yang tidak akrab tetapi hanya jika 

disuruh guru 

       

1 Hanya mau berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompok mengenai larutan penyangga 

dengan teman yang akrab saja meskipun 

sudah disuruh guru. 

       

0 Tidak mau ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan kelompok mengenai larutan 

penyangga walaupun dengan teman akrab 

dan sudah disuruh guru. 

       

5 Mengajukan hipotesis 

mengenai larutan penyangga 

dengan tepat 

 

4 Dapat mengajukan hipotesis mengenai 

larutan penyangga dengan tepat tanpa 

bantuan orang lain 

       

3 Dapat mengajukan hipotesis mengenai 

larutan penyangga walaupun kurang tepat 

tanpa bantuan orang lain 

       

2 Dapat mengajukan hipotesis mengenai 

larutan penyangga dengan tepat tetapi 

dengan bantuan orang lain 

       

1 Dapat mengajukan hipotesis mengenai 

larutan penyangga walalupun kurang tepat 

walaupun dengan bantuan orang lain 

       

0 Tidak dapat mengajukan hipotesis 

mengenai larutan penyangga 

       

6 Merancang eksperimen 

mengenai larutan penyangga 

dengan tepat 

4 Dapat merancang eksperimen mengenai 

larutan penyangga untuk menguji 

hipotesis dengan tepat tanpa bantuan 
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*Berikan tanda (√) pada kolom yang disediakan 

 orang lain 

3 Dapat merancang eksperimen mengenai 

larutan penyangga untuk menguji 

hipotesis walaupun kurang tepat tanpa 

bantuan orang lain 

       

2 Dapat merancang eksperimen mengenai 

larutan penyangga untuk menguji 

hipotesis dengan tepat tetapi dengan 

bantuan orang lain 

       

1 Dapat merancang eksperimen mengenai 

larutan penyangga untuk menguji 

hipotesis walaupun kurang tepat walaupun 

dengan bantuan orang lain 

       

0 Tidak dapat merancang ekperimen 

mengenai larutan penyangga untuk 

menguji hipotesis.  

 

       

7 Tidak mau menerima 

kesimpulan mengenai konsep 

larutan penyangga tanpa 

adanya bukti yang kuat 

4 Menerima kesimpulan mengenai konsep 

larutan penyangga dengan lebih dari 1 

bukti yang kuat 

       

3 Menerima kesimpulan mengenai konsep 

larutan penyangga dengan 1 bukti yang 

kuat 

       

2 Menerima kesimpulan mengenai konsep 

larutan penyangga dengan bukti yang 

kurang kuat 

       

1 Menerima semua kesimpulan mengenai 

konsep larutan penyangga tanpa diselidiki 

terlebih dahulu 

       

0 Tidak menerima kesimpulan mengenai 

konsep larutan penyangga  

       

8. Mengajukan pertanyaan 

tentang larutan penyangga 

4 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi larutan penyangga lebih 

dari 3 kali  

       

3 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan larutan penyangga sebanyak 3 kali 

       

2 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan larutan penyangga sebanyak 2 kali 

       

1 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan larutan penyangga sebanyak 1 kali 

       

0 Tidak mengajukan pertanyaan        

9. Patuh pada berbagai 

ketentuan atau peraturan 

 

4 Mematuhi semua peraturan.        

3 Mematuhi hanya sebagian besar 

peraturan. 

       

2 Mematuhi hanya setengah peraturan.        

1 Mematuhi hanya sebagian kecil peraturan.        

0 Tidak mematuhi peraturan.        



214 

 

 

Rubrik Lembar pengamatan sikap ilmiah 

No Aspek sikap 

ilmiah 

Indikator skor Kriteria penskoran 

1 Jujur 1) Melaporkan data pengamatan praktikum larutan 

penyangga sesuai dengan hasil praktikum yang 

dilihat dan diamati walaupun tidak sesuai dengan 

hipotesis/teori. 

Tabel pengamatan: 

� kelompok I, II, III 

jenis 

larutan 

pH 

mula-

mula 

pH setelah ditambah NaOH 

1 tetes 3 tetes 20 tetes 

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

� kelompok IV, V 

jenis 

larutan 

pH 

mula-

mula 

pH setelah ditambah H2O 

1 mL 2 mL 10 mL 

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

� kelompok VI, VII 

jenis 

larutan 

pH 

mula-

mula 

pH setelah ditambah HCl 

1 tetes 3 tetes 20 tetes 

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

4 Dalam menulis data pengamatan praktikum larutan penyangga, sesuai 

dengan hasil praktikum yang dilihat dan diamati walaupun tidak sesuai 

dengan hipotesis/teori. 

3 Dalam menulis data pengamatan praktikum larutan penyangga, sebagian 

besar sesuai dengan hasil praktikum yang dilihat dan diamati, sebagian kecil 

dimanipulasi sesuai hipotesis/teori. 

2 Dalam menulis data pengamatan praktikum larutan penyangga, sebagian 

kecil sesuai dengan hasil praktikum yang dilihat dan diamati, sebagian besar 

dimanipulasi sesuai hipotesis/teori. 

1 Dalam menulis data pengamatan praktikum larutan penyangga tidak ada 

yang sesuai dengan hasil pengamatan (dimanipulasi sesuai hipotesis/teori) 

0 Tidak dapat menulis data pengamatan praktikum larutan penyangga. 

2)Mengerjakan semua tugas individu tentang 

larutan penyangga tanpa mencontek pekerjaan 

teman. 

� Pretes 

4 Mengerjakan semua tugas individu tentang larutan penyangga tanpa 

mencontek pekerjaan teman 

3 Mengerjakan tugas individu tentang larutan penyangga sebagian besar tanpa 

menyontek pekerjaan teman, sebagian kecil dengan menyontek pekerjaan 

Lampiran 18 
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� Postes 

� Laporan praktikum 

teman 

2 Mengerjakan tugas individu tentang larutan penyangga sebagian kecil tanpa 

menyontek pekerjaan teman, sebagian besar dengan menyontek pekerjaan 

teman 

1 Mengerjakan semua tugas individu tentang larutan penyangga dengan 

menyontek pekerjaan teman  

0 Tidak mengerjakan tugas individu tentang larutan penyangga 

2 Terbuka 3)Kesediaan untuk mendengar dan menerima 

pendapat orang lain mengenai larutan penyangga 

meskipun berbeda dengan pendapat sendiri. 

4 Mau mendengar dan menerima pendapat orang lain mengenai larutan 

penyangga dengan sungguh-sungguh meskipun berbeda dengan pendapat 

sendiri. 

3 Mau mendengarkan dan menerima pendapat orang lain mengenai larutan 

penyangga meskipun berbeda dengan pendapat sendiri tetapi tidak sungguh-

sungguh 

2 Hanya mau mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda dengan 

pendapatnya,tetapi tidak menerimanya. 

1 Hanya mau mendengarkan pendapat yang sesuai dengan pendapatnya 

0 Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain meskipun sama dengan 

pendapatnya. 

3 Tanggung 

jawab 

4)Menjaga semua alat dan bahan yang digunakan 

dalam praktikum larutan penyangga. 

� Kelompok I, II 

� Alat: 4 buah tabung reaksi, 1 buah pipet 

tetes, 1 buah pengaduk, 1 buah gelas ukur 

20 mL, 4 buah indikator universal, kain 

4 Menjaga semua alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum larutan 

penyangga meskipun tanpa disuruh guru 

3 Menjaga sebagian alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum larutan 

penyangga meskipun tanpa disuruh guru 

2 Menjaga semua alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum larutan 
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lap/tissue. 

� Bahan: CH3COOH, CH3COONa, NaOH 

� Kelompok III 

� Alat: 4 buah tabung reaksi, 1 buah pipet 

tetes, 1 buah pengaduk, 1 buah gelas ukur 

20 mL, 4 buah indikator universal, kain 

lap/tissue. 

� Bahan: CH3COOH, NaOH. 

� Kelompok IV 

� Alat: 4 buah gelas kimia 10 mL, 1 buah 

pipet tetes, 1 buah pengaduk, 1 buah gelas 

ukur 20 mL, 4 buah indikator universal, 

kain lap/tissue. 

� Bahan: CH3COOH, aquades. 

� Kelompok V 

� Alat: 4 buah gelas kimia 10 mL, 1 buah 

pipet tetes, 1 buah pengaduk, 1 buah gelas 

ukur 20 mL, 4 buah indikator universal, 

kain lap/tissue. 

� Bahan: CH3COOH, CH3COONa, aquades. 

� Kelompok VI 

� Alat: 4 buah tabung reaksi, 1 buah pipet 

tetes, 1 buah pengaduk, 1 buah gelas ukur 

20 mL, 4 buah indikator universal, kain 

lap/tissue. 

� Bahan: CH3COOH, HCl. 

� Kelompok VII 

� Alat: 4 buah tabung reaksi, 1 buah pipet 

tetes, 1 buah pengaduk, 1 buah gelas ukur 

20 mL, 4 buah indikator universal, kain 

lap/tissue. 

� Bahan: CH3COOH, CH3COONa, HCl. 

penyangga hanya jika disuruh guru 

1 Menjaga hanya sebagian alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum 

larutan penyangga walaupun sudah disuruh guru 

0 Tidak menjaga alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum larutan 

penyangga walaupun sudah disuruh guru 
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5)Melaksanakan/mengerjakan semua tugas yang 

diberikan guru mengenai larutan penyangga. 

� Membuat hipotesis 

� Menentukan variabel bebas, terikat, kontrol. 

� Menentukan tujuan eksperimen. 

� Menentukan alat  

� Menentukan bahan 

� Menentukan cara kerja 

� Membuat tabel pengamatan 

� Melakukan praktikum 

� Mempresentasikan hasil praktikum 

� Mencari peranan larutan penyangga dalam 

kehidupan sehari-hari 

4 Melaksanakan/mengerjakan semua tugas yang diberikan guru mengenai 

larutan penyangga. 

3 Melaksanakan/mengerjakan tugas yang diberikan guru mengenai larutan 

penyangga tetapi tidak semua, hanya sebagian besar saja. 

2 Melaksanakan/mengerjakan tugas yang diberikan guru mengenai larutan 

penyangga tetapi tidak semua, hanya setengahnya saja. 

1 Melaksanakan/mengerjakan tugas yang diberikan guru mengenai larutan 

penyangga tetapi tidak semua, hanya sebagian kecil saja. 

0 Tidak melaksanakan semua tugas yang diberikan guru mengenai larutan 

penyangga 

4 objektif 6)Mempertimbangkan semua data percobaan 

larutan penyangga yang ada sebelum merumuskan 

kesimpulan, tanpa terpengaruh pikiran pribadi. 

Tabel pengamatan: 

� kelompok I, II, III 

jenis 

larutan 

pH 

mula-

mula 

pH setelah ditambah NaOH 

1 tetes 3 tetes 20 tetes 

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

� kelompok IV, V 

jenis 

larutan 

pH 

mula-

mula 

pH setelah ditambah H2O 

1 mL 2 mL 10 mL 

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

� kelompok VI, VII 

jenis pH pH setelah ditambah HCl 

4 Mempertimbangkan semua data percobaan larutan penyangga yang ada 

untuk merumuskan kesimpulan, tanpa terpengaruh pikiran pribadi. 

3 Mempertimbangkan sebagian besar data percobaan larutan penyangga yang 

ada untuk merumuskan kesimpulan, sebagian kecil masih terpengaruh 

pikiran pribadi. 

2 Mempertimbangkan hanya setengah data percobaan larutan penyangga yang 

ada untuk merumuskan kesimpulan, setengahnya masih terpengaruh pikiran 

pribadi. 

1 Mempertimbangkan hanya sebagian kecil data percobaan larutan penyangga 

yang ada untuk merumuskan kesimpulan, sebagian besar masih terpengaruh 

pikiran pribadi. 

0 Tidak mempertimbangkan data sedikitpun dalam merumuskan kesimpulan 
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larutan mula-

mula 

1 tetes 3 tetes 20 tetes 

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

5 Bekerja 

sama 

7)Berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan 

kelompok mengenai larutan penyangga walaupun 

tidak dengan teman akrab. 

4 selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok mengenai larutan 

penyangga walaupun dengan teman yang tidak akrab tanpa disuruh guru 

3 Selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok mengenai larutan 

penyangga walaupun dengan teman yang tidak akrab tetapi hanya jika 

disuruh guru 

2 Hanya mau ikut berpartisipasi sebagian dalam kegiatan kelompok mengenai 

larutan penyangga walaupun dengan teman yang tidak akrab tetapi hanya 

jika disuruh guru 

1 Hanya mau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok mengenai larutan 

penyangga dengan teman yang akrab saja meskipun sudah disuruh guru. 

0 Tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok mengenai larutan 

penyangga walaupun dengan teman akrab dan sudah disuruh guru. 

6 Berpikir 

kritis 

8)Mengajukan hipotesis mengenai larutan 

penyangga dengan tepat 

� Hipotesis ditulis dalam kalimat pernyataan. 

� Mencantumkan sumber informasi sebagai 

dasar pembuatan hipotesis. 

4 Dapat mengajukan hipotesis mengenai larutan penyangga dengan tepat tanpa 

bantuan orang lain 

3 Dapat mengajukan hipotesis mengenai larutan penyangga walaupun kurang 

tepat tanpa bantuan orang lain 

2 Dapat mengajukan hipotesis mengenai larutan penyangga dengan tepat tetapi 

dengan bantuan orang lain 

1 Dapat mengajukan hipotesis mengenai larutan penyangga walalupun kurang 

tepat walaupun dengan bantuan orang lain 

0 Tidak dapat mengajukan hipotesis mengenai larutan penyangga 
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� Merancang eksperimen mengenai larutan 

penyangga dengan tepat 

� Membuat tujuan eksperimen, tujuan 

eksperimen sesuai hipotesis. 

� Menentukan alat, penentuan alat sesuai 

hipotesis. 

� Menentukan bahan, penentuan bahan sesuai 

hipotesis. 

� Menyusun cara kerja, penyusunan cara kerja 

sesuai hipotesis. 

� Menyusun tabel pengamatan, tabel 

pengamatan dibuat sesuai cara kerja. 

4 Dapat merancang eksperimen mengenai larutan penyangga untuk menguji 

hipotesis dengan tepat tanpa bantuan orang lain 

3 Dapat merancang eksperimen mengenai larutan penyangga untuk menguji 

hipotesis walaupun kurang tepat tanpa bantuan orang lain 

2 Dapat merancang eksperimen mengenai larutan penyangga untuk menguji 

hipotesis dengan tepat tetapi dengan bantuan orang lain 

1 Dapat merancang eksperimen mengenai larutan penyangga untuk menguji 

hipotesis walaupun kurang tepat walaupun dengan bantuan orang lain 

0 Tidak dapat merancang ekperimen mengenai larutan penyangga untuk 

menguji hipotesis.  

9)Tidak mau menerima kesimpulan mengenai 

konsep larutan penyangga tanpa adanya bukti yang 

kuat 

4 Menerima kesimpulan mengenai konsep larutan penyangga dengan lebih 

dari 1 bukti yang kuat 

3 Menerima kesimpulan mengenai konsep larutan penyangga dengan 1 bukti 

yang kuat 

2 Menerima kesimpulan mengenai konsep larutan penyangga dengan bukti 

yang kurang kuat 

1 Menerima semua kesimpulan mengenai konsep larutan penyangga tanpa 

diselidiki terlebih dahulu 

0 Tidak menerima kesimpulan mengenai konsep larutan penyangga  

7 Rasa ingin 

tahu 

10)Mengajukan pertanyaan tentang larutan 

penyangga 

4 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi larutan penyangga 

lebih dari 3 kali  

3 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan larutan penyangga sebanyak 

3 kali 
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2 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan larutan penyangga sebanyak 

2 kali 

1 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan larutan penyangga sebanyak 

1 kali 

0 Tidak mengajukan pertanyaan 

8 Disiplin  11)Patuh pada berbagai ketentuan atau peraturan 

laboratorium 

� Memakai jas lab dan dikancingkan semua. 

� Tidak makan di laboratorium. 

� Tidak lari-lari di laboratorium. 

� Tepat waktu dalam mengumpulkan tugas 

mengenai larutan penyangga. 

4 Mematuhi semua peraturan di laboratorium  

3 Mematuhi hanya sebagian besar peraturan di laboratorium 

2 Mematuhi hanya setengah peraturan di laboratorium 

1 Mematuhi hanya sebagian kecil peraturan di lanoratorium 

0 Tidak mematuhi peraturan di laboratorium 

9 Peduli 

lingkungan 

12)Membuang sampah dan limbah selama 

kegiatan praktikum larutan penyangga pada 

tempatnya 

� Tissue bekas. 

�  indikator universal yang sudah terpakai. 

� Campuran larutan yang diukur pHnya. 

4 Membuang semua sampah dan limbah selama kegiatan praktikum larutan 

penyangga pada tempatnya walaupun tanpa disuruh guru 

3 Hanya membuang sebagian sampah dan limbah selama kegiatan praktikum 

larutan penyangga pada tempatnya walaupun tanpa disuruh guru 

2 Membuang semua sampah dan limbah selama kegiatan praktikum larutan 

penyangga pada tempatnya hanya jika disuruh guru 

1 Hanya membuang sebagian sampah dan limbah selama kegiatan praktikum 

larutan penyangga walaupun sudah disuruh guru 

0 Tidak membuang sampah dan limbah pada tempatnya 
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Kisi-kisi Angket Sikap Ilmiah 

SMA    : SMA N 7 Semarang 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI/2 

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

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

Tujuan : Mengetahui sikap ilmiah siswa pada pembelajaran kimia khusunya pada pokok bahasan larutan penyangga 

 

 

 

No Aspek sikap 

ilmiah 

Nomor indikator sikap 

ilmiah 

Nomor soal jumlah 

soal 

bobot (%) 

Kegiatan dikelas kegiatan praktikum 

1. Jujur 1 - 4 dan 5 5 17,86% 

2 1, 6, dan 13 - 

2. Terbuka 3 10 11 2 7,14% 

3. Tanggung jawab 4 - 12 4 14,28% 

5 8 dan 11 1 

4. Objektif 6 - 6 dan 7 2 7,14% 

5. Bekerja sama 7 9 10 2 7,14% 

6. Berpikir kritis 8 3 - 5 17,86% 

9 4 dan 5 - 

10 12 8 

7. Rasa ingin tahu 11 2 2 dan 9 3 10,72% 

8. Disiplin 12 7 3 dan 14 3 10,72% 

9. Peduli lingkungan 13 14 13 2 7,14% 

 Jumlah 13 14 14 28 100% 
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Angket Sikap Ilmiah Kegiatan Praktikum 

 
Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

 

Petunjuk Pengisian: 
1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 

2. Bacalah dengan teliti petunjuk dan pertanyaan di bawah ini sebelum Saudara mengisi. 

3. Pilih satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang Saudara alami dengan cara memberi tanda (√) pada salah satu pilihan. 

4. Keterangan: SS (Sangat setuju), S (Setuju), TS (Tidak setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). 

 

No Pertanyaan Tanggapan  

bukti/alasan  SS S TS STS 

1. Saya dengan penuh rasa tanggung jawab melakukan 

praktikum mengenai pengaruh penambahan sedikit asam, 

basa, dan pengenceran terhadap larutan penyangga. 

     

2. Saya dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada guru 

apabila saya menghadapi kesulitan ketika melakukan 

praktikum larutan penyangga. 

     

3. Saya dengan disiplin memakai jas praktikum dan saya 

kancingkan dengan lengkap ketika melakukan kegiatan 

praktikum larutan penyangga. 

     

4. Saya dengan jujur tidak merubah data percobaan larutan 

penyangga, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan 

hipotesis/teori. 

     

5. Saya dengan  jujur tetap menggunakan data-data percobaan 

larutan penyangga kelompok saya, meskipun berbeda 

dengan data pengamatan kelompok lain. 

     

6. Saya dengan objektif membuat tabel pengamatan praktikum 

larutan penyangga. 

 

     

7. Dalam membuat kesimpulan percobaan larutan penyangga, 

saya dengan objektif mempertimbangkan hasil analisis data 

dan pembahasan. 

     

8. Sebelum menerima kesimpulan mengenai konsep larutan 

penyangga, saya dengan berpikir kritis melakukan analisis 

dengan bukti-bukti yang kuat melalui percobaan larutan 

penyangga. 

     

9. Jika saya menemukan perbedaan antara teori dan praktik 

tentang larutan penyangga, maka dengan rasa ingin tahu 

saya berusaha mencari jawabannya. 

     

10. Saya ikut bekerja sama, berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompok ketika praktikum larutan penyangga walaupun 

dengan teman yang tidak akrab. 

     

11. Saya mendengarkan pendapat orang lain dengan rasa 

hormat mengenai larutan penyangga meskipun pendapatnya 

berbeda dengan pendapat saya. 

     

12. Saya dengan penuh tanggung jawab menjaga serta 

mengembalikan alat dan bahan yang digunakan dalam 

kegiatan praktikum larutan penyangga pada tempatnya. 

     

13. Saya membuang sampah dan limbah dari kegiatan 

praktikum larutan penyangga pada tempat yang benar. 

 

     

14. Saya dengan disiplin menyelesaikan kegiatan praktikum 

larutan penyangga tepat pada waktunya. 
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Angket Sikap Ilmiah Kegiatan dikelas 

 
Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

 

Petunjuk Pengisian: 
1.Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 

2.Bacalah dengan teliti petunjuk dan pertanyaan di bawah ini sebelum Saudara mengisi. 

3.Pilih satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang Saudara alami dengan cara memberi tanda (√) pada salah satu pilihan. 

4.Keterangan: SS (Sangat setuju), S (Setuju), TS (Tidak setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). 

 

No Pertanyaan Tanggapan  

bukti/alasan  SS S TS STS 

1. Saya dengan jujur mengerjakan soal pretes materi larutan 

penyangga tanpa mencontek pekerjaan teman. 

 

     

2. Saya dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada guru 

apabila saya menghadapi kesulitan dalam mempelajari 

materi larutan penyangga. 

     

3. Saya dengan berpikir kritis merumuskan hipotesis 

mengenai masalah pengaruh penambahan sedikit asam, 

basa, dan pengenceran pada larutan penyangga. 

     

4. Saya dengan berpikir kritis membuat tujuan eksperimen 

secara jelas dan terukur, sesuai hipotesis yang telah dibuat. 

 

     

5. Saya dengan berpikir kritis menentukan alat, bahan dan 

membuat cara kerja eksperimen larutan penyangga sesuai 

hipotesis yang telah dibuat. 

     

6. Saya dengan jujur mengerjakan laporan praktikum larutan 

penyangga tanpa mencontek pekerjaan teman. 

 

     

7. Saya dengan disiplin mengumpulkan laporan praktikum 

larutan penyangga tepat waktu. 

 

     

8. Saya dengan penuh tanggung jawab mempresentasikan 

hasil praktikum larutan penyangga. 

 

     

9. Saya ikut bekerja sama, berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompok pada pembelajaran materi larutan penyangga 

walalupun dengan teman yang tidak akrab. 

     

10. Saya dengan penuh rasa hormat mendengarkan pendapat 

orang lain mengenai larutan penyangga meskipun tidak 

sesuai denga pendapat saya. 

     

11. Saya dengan penuh tanggung jawab mengerjakan tugas 

mencari peranan larutan penyangga dalam kehidupan 

sehari-hari. 

     

12. Sebelum menerima kesimpulan mengenai konsep larutan 

penyangga, saya dengan berpikir kritis melakukan analisis 

dengan bukti-bukti yang kuat. 

     

13. Saya dengan jujur mengerjakan soal postes materi larutan 

penyangga tanpa mencontek pekerjaan teman. 

 

     

14. Saya membuang sampah pada tempatnya karena peduli 

terhadap lingkungan. 
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Angket Tanggapan Siswa 

 
Nama/no.absen : 

 

Petunjuk Pengisian: 

1.Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 

2.Angket ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar Saudara. 

3.Bacalah dengan teliti petunjuk dan pertanyaan di bawah ini sebelum Saudara mengisi. 

4.Pilih satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang Saudara alami dengan cara memberi tanda (√) pada salah 

satu pilihan. 

5.Keterangan: SS (Sangat setuju), S (Setuju), TS (Tidak setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) 

 

 

  

No Pertanyaan Jawaban Bukti/ alasan 

SS S TS STS 

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri menarik dan 

menyenangkan. 

     

 

 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri dapat membuat 

saya lebih mudah memahami materi pelajaran. 

     

3. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri dapat 

meningkatkan kemampuan saya untuk mengingat 

suatu konsep larutan penyangga lebih lama. 

     

4. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri membuat saya 

bersemangat untuk belajar. 

     

5. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri cocok untuk 

materi larutan penyangga 

     

6. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

eksperimen berpendekatan inkuiri perlu diterapkan 

untuk materi pelajaran yang lain 
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Kisi- Kisi Soal Uji Coba 

 

SMA    : SMA N 7 Semarang 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI/2 

Waktu   : 60 menit 

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

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

No TUJUAN penyebaran soal 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 Diberikan suatu uraian masalah, tanpa membuka buku siswa dapat 

memilih pernyataan yang tepat mengenai definisi konsep larutan 

penyangga secara jujur, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. 

 13, 36, 

39 

35    

2 Diberikan data beberapa larutan, tanpa membuka buku siswa dapat 

membedakan antara larutan penyangga dan bukan larutan penyangga 

secara jujur dan bertanggung jawab. 

11   33,37 22  5 

3 Diberikan data beberapa larutan, tanpa membuka buku siswa dapat 

menyebutkan komponen-komponen penyusun larutan penyangga secara 

jujur dan bertanggung jawab. 

  16 14   9, 12, 18 

4 Diberikan uraian kegiatan eksperimen beserta data hasil eksperimen, 

tanpa membuka buku siswa dapat menghitung pH dan pOH larutan 

penyangga dalam kegiatan eksperimen tersebut secara jujur, obyektif, 

berpikir kritis, dan bertanggung jawab. 

  4, 15, 

19,23, 

24,26,27, 

31,32 

   

5 Diberikan uraian kegiatan eksperimen beserta data hasil eksperimen, 

tanpa membuka buku siswa dapat menjelaskan prinsip kerja larutan 

penyangga berdasarkan hasil eksperimen tersebut secara jujur, obyektif, 

berpikir kritis, dan bertanggung jawab. 

 17, 21 10, 28 2   

6. Diberikan uraian kegiatan eksperimen beserta data hasil eksperimen  

penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran pada larutan 

penyangga, tanpa membuka buku siswa dapat menghitung perubahan pH 

larutan penyangga secara jujur, obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung 

 40 38, 29 25 1, 7, 8 6 
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jawab. 

7. Diberikan uraian masalah mengenai fenomena alam, tanpa membuka 

buku siswa dapat menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam fenomena 

tersebut secara secara jujur, obyektif, berpikir kritis, dan bertanggung 

jawab. 

20 3, 34   30  

 Bobot (%) 27,5 % 52,5 % 22,5 % 
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SOAL LARUTAN PENYANGGA 

 

Mata pelajaran : Kimia 

Waktu  : 60 menit 

 

☺ Kejujuranmu adalah penentu kesuksesan di masa depanmu ☺  

 

Kerjakan soal dibawah ini dengan jujur dan benar! 
1. Siswa secara berkelompok akan melakukan percobaan di laboratorium untuk menganalisis larutan 

penyangga, dengan  melakukan beberapa perlakuan yaitu mencampurkan larutan 2 ke dalam larutan 1 

kemudian menambahkannya dengan asam klorida seperti yang terlihat pada tabel berikut. 

perlakuan Larutan 1 Larutan 2 penambahan 

I  1L CH3COOH 0,1 M 1 L CH3COONa 0,1 M 10 mL HCl 0,1 M 

II 1L CH3COOH 0,1 M 1 L CH3COONa 0,1 M 100 mL HCl 0,1 M 

III 1L CH3COOH 0,01 M 1 L CH3COONa 0,01 M 10 mL HCl 0,1 M 

IV 1L CH3COOH 0,01 M 1 L CH3COONa 0,01 M 100 mL HCl 0,1 M 

V 1L CH3COOH 0,002 M 1 L CH3COONa 0,01 M 10 mL HCl 0,1 M 

VI 1L CH3COOH 0,002 M 1 L CH3COONa 0,01 M 100 mL HCl 0,1 M 

Periksalah dengan cermat dan teliti, perlakuan yang benar sesuai tujuan percobaan adalah…. 

a. I dan II   c. II, IV, dan VI   e. I, II, III, IV, V, VI 

b. I, III, dan V  d. I, II, III, dan V     

2. Siswa secara berkelompok  melakukan  percobaan mengenai larutan penyangga. diperoleh data hasil 

pengamatan sebagai berikut: 

Jenis larutan pH 

mula-

mula 

pH setelah ditambah 

HCl 0,1 M NaOH 0,1 M 45 mL 

aquades 0,2m

L 

1mL 2mL 4mL 0,2m

L 

1mL 2mL 4mL 

10 mL 

CH3COOH 

0,1M 

  + 

10 mL 

CH3COONa 

0,1M 

5 5 5 4 4 5 5 5 6 5 

10 mL 

NH4OH 0,1 

M 

+ 

10 mL NH4Cl 

0,1 M 

11 11 11 11 10 11 11 12 12 11 

10 mL HCl 

0,1M 

+ 

10 mL NaCl 

0,1M 

1 1 1 1 1 5 11 12 12 2 

 Sesuai dengan data hasil pengamatan di atas, kesimpulan yang tepat adalah… 

a. Campuran dari larutan CH3COOH dan CH3COONa merupakan larutan penyangga  yang apabila 

ditambahkan sedikit dan banyak asam, basa, maupun pengenceran akan menyebabkan perubahan pH 

sedikit. 

b. Campuran HCl dan NaCl merupakan larutan penyangga karena pada penambahan HCl pH tidak 

mengalami perubahan. 

c. Campuran NH4OH dan NH4Cl adalah larutan penyangga karena merupakan campuran dari basa 

lemah dengan asam konjugasinya. 
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d. Campuran dari larutan CH3COOH dan CH3COONa, NH4OH dan NH4Cl adalah larutan 

penyangga, terlihat dari perubahan pH yang sedikit ketika ditambahkan dengan sedikit asam, 

sedikit basa, dan pengenceran. 
e. Semua jenis larutan adalah larutan penyangga karena pada penambahan sedikit asam, basa, dan 

pengenceran pH hanya berubah sedikit. 

3. Kebanyakan reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup hanya dapat berlangsung pada pH 

tertentu. Oleh karena itu, pH harus senantiasa konstan ketika metabolisme berlangsung. Dalam keadaan 

normal, pH dari cairan tubuh termasuk darah kita adalah 7,35 – 7,5. Walaupun sejumlah besar ion H
+
 

selalu ada sebagai hasil metabolisme dari zat-zat, tetapi keadaan setimbang harus selalu dipertahankan 

dengan jalan membuang kelebihan asam tersebut. Hal ini disebabkan karena penurunan pH sedikit saja 

menunjukkan keadaan sakit. 

Sesuai dengan uraian fenomena di atas, jika anda sebagai saintis maka kesimpulan yang akan anda 

rumuskan adalah… 

a. Darah merupakan larutan dapar. 
b. pH darah bersifat asam. 

c. pH darah bersifat netral 

d. pH darah tidak mungkin bisa naik sampai pada pH 8. 

e. pH darah bisa dipertahankan karena darah tidak dapat bereaksi dengan zat kimia. 

4. Aji akan membuat larutan penyangga yang memiliki pH=5 maka perbandingan volume asam propionat 

0,2 M (Ka = 2 x 10
-5

) dan natrium propionat 0,1 M yang harus ditambahkan oleh Aji adalah … 

a. 1:1   d. 1:4 

b. 1:2   e. 4:1 

c. 2:1 

5. Di laboratorium terdapat beberapa larutan sebagai berikut: 

HCOOH, HF, NH4OH, HBr, NaOH, NaCl, HCOONa, NH4Br, NaF, KOH 

Siswa secara berkelompok akan merancang suatu percobaan untuk menganalisis larutan penyangga dan 

bukan larutan penyangga, maka campuran larutan yang tepat untuk dipilih siswa pada rancangan 

percobaan adalah… 

a. Campuran larutan HBr dan NaOH, campuran larutan HCl dan NaCl 

b. Campuran larutan HCOOH dan HCOONa, campuran larutan HCl dengan NaOH 

c. Campuran larutan HF dan NaF, campuran larutan NH4OH dan NH4Br 

d. Campuran larutan HCOOH dan HCOONa, campuran larutan HF dan NaF 

e. Campuran larutan HCl dengan KOH, campuran larutan HBr dan NaOH 

6. Siswa secara berkelompok akan melakukan suatu eksperimen dengan tujuan mengetahui pengaruh 

pengenceran pada larutan penyangga. Jika anda sebagai anggota kelompok, maka rancangan cara kerja 

yang benar dan urut adalah:... 

a. Mencampurkan masing-masing 0,5 L larutan NH4OH 0,1 M dengan 0,5 L larutan NaOH 0,1 M pada 

3 gelas kimia, pada gelas kimia I tidak diberi penambahan air, pada gelas kimia II diberi 

penambahan 4 L air, pada gelas kimia III diberi penambahan 9 L air. 

b. Mencampurkan masing-masing 0,5 L larutan NH4OH 0,1 M dengan 0,5 L larutan NH4Cl 0,1 M pada 

3 gelas kimia, pada gelas kimia I tidak diberi penambahan HCl 0,1 M, pada gelas kimia II diberi 

penambahan 4 L air, pada gelas kimia III diberi penambahan 9 L air. 

c. Mencampurkan masing-masing 0,5 L larutan NaOH 0,1 M dengan 0,5 L larutan NH4Cl 0,1 M pada 

3 gelas kimia, pada gelas kimia I tidak diberi penambahan apapun, pada gelas kimia II diberi 

penambahan 4 L air, pada gelas kimia III diberi penambahan 5 L air. 

d. Mencampurkan masing-masing 0,5 L larutan NH4OH 0,1 M dengan 0,5 L larutan NH4Cl 0,1 M pada 

3 gelas kimia, pada gelas kimia I tidak diberi penambahan air, pada gelas kimia II, diberi 

penambahan 4 L air, pada gelas kimia III, diberi penambahan 5 L air. 

e. Mencampurkan masing-masing 0,5 L larutan NH4OH 0,1 M dengan 0,5 L larutan NH4Cl 0,1 

M pada 3 gelas kimia, pada gelas kimia I tidak diberi penambahan air, pada gelas kimia II, 

diberi penambahan 4 L air, pada gelas kimia III, diberi penambahan 9 L air. 
 

Soal untuk nomor 7-8 
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Siswa secara berkelompok akan melakukan suatu eksperimen untuk mengetahui pengaruh penambahan 

sedikit asam dan basa pada larutan penyangga basa, dengan cara kerja, tabel pengamatan dan prediksi 

adalah sebagai berikut: 

i) Menyediakan 3 gelas kimia lalu memasukkan masing-masing 1 L NH4OH 0,1 M dan 1 L larutan 

NH4Cl 0,1 M ke dalam setiap gelas kimia. 

ii) Mengukur pH dengan menggunakan indikator universal pada masing-masing tabung. 

iii) Tabung I tidak diberi penambahan larutan. 

iv) Menambahkan 10 mL HCl 0,1 M ke dalam tabung II   

v) Menambahkan 10 mL NaOH 0,1 M kedalam tabung III 

 

 

Tabel Pengamatan dan prediksi. (Kb NH4OH= 1,8x10
-5

) 

Tabung Campuran larutan pH 

I 1 L NH4OH 0,1M + 1 L NH4Cl 0,1 M 9,255 

II 1 L NH4OH 0,1M + 1 L NH4Cl 0,1 M + 10 mL HCl 0,1M 9,247 

III 1 L NH4OH 0,1M + 1 L NH4Cl 0,1 M + 10 mL NaOH 0,1M 9,265 

7. Jika anda sebagai anggota kelompok maka terlebih dahulu akan memeriksa cara kerja. Urutan cara kerja 

yang benar adalah….. 

a. v,iv,iii,i,ii 

b. iii,iv,v,i,ii 

c. i,iii,iv,v,ii 
d. ii,i,iii,iv,v 

e. iii,ii,iv,i,v 

8. Sesuai dengan prediksi hasil pengamatan yang terlihat pada tabel diatas, jika anda sebagai anggota 

kelompok lain disuruh mengkritisi, maka prediksi hasil pengamatan yang benar adalah…. 

a. pH pada tabung I,II,III yang benar harusnya 9,25 ; 9,25 ; 9,25 

b. semua prediksi hasil pengamatan sudah benar. 

c. Hanya prediksi hasil pengamatan pada tabung II saja yang benar 

d. Hanya prediksi hasil pengamatan pada tabung III saja yang benar 

e. Hanya prediksi hasil pengamatan pada tabung I saja yang benar 

9. Andita akan membuat larutan penyangga asam yang pHnya 5. Dia melihat laboratorium untuk memilih 

bahan yang akan ia gunakan. Terdapat alat dan bahan sebagai berikut: 

Asam flourida(Ka=6,5x10
-4

); asam formiat (Ka=1,8x10
-4

) ; asam asetat (Ka=1,8x10
-5

) ;asam 

sianida(Ka=4,9x10
-10

) ; Ammoniak (Kb=1,8x10
-5

) 

Bahan yang seharusnya dipilih Andita adalah… 

a.  asam asetat (Ka=1,8x10
-5

) 
b. Asam flourida(Ka=6,5x10

-4
 

c. asam formiat (Ka=1,8x10
-4

) 

d. campuran asam asetat dengan ammoniak 

e. campuran asam fluoride dengan ammoniak 

10. Suatu larutan penyangga terdiri dari campuran asam asetat dengan garam natrium asetat. Daya kerja 

larutan penyangga paling besar (paling efisien) dengan ketentuan-ketentuan seperti di bawah ini, 

kecuali… 

a. Konsentrasi asam=konsentrasi garam    

b. pH=pKa         

c. log [garam]/[asam] = 1 
d. konsentrasi ion H

+
 = Ka 

e. log [asam]/[garam] = 0 

11. Dari senyawa berikut ini yang membentuk buffer jika dicampur dengan NaHCO3 adalah… 

a. H2CO3  d. HCO3 

b. HCl  e. NaOH 

c. H2O 

12. Siska akan membuat larutan penyangga. Dia melihat bahan-bahan di laboratorium namun hanya ada 

larutan asam asetat 0,1 M; natrium hidroksida 0,1 M, dan asam klorida 0,1 M. Larutan asam asetat yang 
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tersisa hanya sejumlah 100 mL. Campuran yang harus ditambahkan Siska ke dalam 100 mL asam asetat 

tersebut adalah… 

a. 80 mL natrium hidroksida 0,1 M 
b. 100 mL natrium hidroksida 0,1 M 

c. 120 mL natrium hidroksida 0,1 M 

d. 50 mL asam klorida 0,1 M 

e. 100 mL asam klorida 0,1 M 

13. Larutan penyangga umumnya mempunyai ketentuan dan sifat-sifat seperti di bawah ini, kecuali… 

a. Dibuat dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. 

b. Ka dari asamnya harus sama dengan Kb dari basa konjugasinya. 
c. Paling efektif jika konsentrasi asam dan basa konjugasinya sama banyak. 

d. pH-nya dianggap tidak berubah kalau sedikit diencerkan. 

e. Dapat dibuat dari asam lemah diprotik. 

14. Siswa secara berkelompok melakukan suatu percobaan dengan menambahkan tiap 5 mL NaOH 0,1 M 

ke dalam 25 mL CH3COOH 0,1 M, didapatkan grafik hasil percobaan sebagai berikut, 

 
Adanya komponen larutan penyangga dapat diperlihatkan pada grafik ketika volume NaOH yang 

ditambahkan adalah…. 

a. Antara 10 mL sampai 20 mL.  d. 20 mL 

b. Antara 0 mL sampai 10 mL   e. 25 mL 

c. Antara 5 mL sampai 24 mL 

15. Di laboratorium tersedia larutan NH4OH 0,2 M sebanyak 50 mL. Andri akan membuat larutan 

penyangga dengan pH=10. Volume HCl 1 M yang harus ditambahkan adalah… 

a. 10 mL   c. 0,9 mL  e. 1 mL 

b. 0,0001 mL   d. 100 mL 

16. Pasangan larutan berikut ini yang menghasilkan larutan penyangga adalah… 

a. 100 mL NH4OH 0,2M dan 100 mL HCl 0,1 M 

b. 100 mL NH4OH 0,2 M dan 100 mL HCl 0,3 M 

c. 100 mL NaOH 0,2 M dan 100 mL CH3COOH 0,2 M 

d. 100 mL NaOH 0,2 M dan 100 mL HCN 0,1 M 

e. 100 mL NaOH 0,2 M dan 100 mL HCN 0,2 M 

17. Suatu larutan penyangga yang terdiri dari campuran 1 L asam asetat 0,1 M dan 1 L natrium asetat 0,1 M 

jika ditambahkan 10 mL asam klorida 0,1 M maka pH hanya akan berubah sedikit, karena … 

a. Penambahan ion H
+
 asam akan bereaksi dengan ion OH

-
 membentuk H2O, sehingga pH tidak akan 

berubah drastis. 

b. Penambahan sedikit asam akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri sehingga 

antara reaktan dan produk seimbang. 

c. Penambahan asam akan menyebabkan ion H
+
 berkurang dan kesetimbangan akan bergeser ke kanan, 

sehingga antara reaktan dan produk seimbang. 

d. Penambahan asam akan dinetralkan oleh basa konjugasi. 

e. Penambahan asam tidak akan merubah konsentrasi komponen penyangga sehingga pH pun praktis 

tidak berubah. 
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18. Meli bersama rekannya mengikuti olimpiade kimia, dia disuruh membuat larutan penyangga namun 

hanya disediakan bahan sebagai berikut: 

Asam nitrat, asam fosfat, asam asetat, natrium asetat, natrium nitrat, natrium dihidrogen fosfat 

Jika anda sebagai rekan Meli, maka pilihan campuran yang tepat yang harus dipilih untuk dapat 

memenangkan olimpiade adalah … 

a.  asam nitrat dan natrium asetat 

b. Asam nitrat dan natrium dihidrogen fosfat 

c. Asam fosfat dan natrium asetat 

d. Asam asetat dan natrium asetat 

e. Asam asetat dan natrium dihidrogen fosfat 

19. Untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH=4, ke dalam 100 mL larutan CH3COOH 0,5 M 

(Ka=10
-5

) harus ditambahkan larutan CH3COONa 0,5 M sebanyak… 

a. 100 mL   d. 5 mL 

b. 50 mL   e. 1 mL 

c. 10 mL 

20. Sistem penahan utama dalam darah terdiri atas… 

a. H2CO3 – HCO3
-
  c. H3PO4 – H2PO4

-
  e. NH3 – NH4

+
 

b. HCO3
-
 - CO3

2-
  d. H2PO4

-
 - HPO4

2-
 

21. Jika ke dalam air murni ditambahkan asam atau basa meskipun dalam jumlah yang sedikit, harga pH 

dapat berubah secara drastis. Sebagaimana kita ketahui bahwa air murni mempunyai pH = 7. 

Penambahan 0,001 mol HCl ke dalam 1 liter air murni akan menyebabkan pH turun menjadi 3. Di lain 

pihak, penambahan 0,001 mol NaOH (40 mg NaOH) ke dalam 1 liter air murni akan menyebabkan pH 

naik menjadi 11. Sekarang jika HCl yang sama (1 mL HCl 1 M) ditambahkan ke dalam 1 liter air laut, 

ternyata perubahan pH-nya jauh lebih kecil, yaitu dari 8,2 menjadi 7,6. 

Dari permasalahan di atas, jika anda sebagai saintis akan menarik kesimpulan bahwa…. 

a. Air murni dan air laut bukan merupakan larutan penyangga 

b. Air murni dan air laut merupakan larutan penyangga 

c. Air murni merupakan larutan penyangga 

d. Air laut merupakan larutan penyangga 

e. Air laut bukan merupakan larutan penyangga. 

22. Aji melakukan eksperimen dan didapatkan data hasil eksperimen sebagai berikut: 

Larutan  Perubahan pH setelah ditambah 

 Air Asam kuat Basa kuat 

1 2,48 2,32 13,45 

2 2,32 1,70 13,01 

3 4,73 4,66 12,65 

4 4,75 4,74 4,76 

5 4,75 1,45 12,55 

Larutan yang memiliki sifat penyangga adalah… 

a. 1   d. 4 

b. 2   e. 5 

c. 3 

23. Larutan NH4OH 0,2 M dicampur dengan larutan (NH4)2SO4 0,1 M, diketahui Kb NH4OH= 2x10
-5

. 

Untuk mendapatkan pH campuran= 9, perbandingan volume NH4OH dan (NH4)2SO4 adalah… 

a. 1:4    d. 2:1 

b. 4:1    e. 1:2 

c. 2:3 

24. Jika 0,2 mol CH3COOH dicampur dengan larutan CH3COONa sehingga pH campuran=5 dan Ka 

CH3COOH= 2x10
-5

, jumLah mol CH3COONa yang ditambahkan adalah… 

a. 0,4 mol   d. 0,1 mol 

b. 0,3 mol   e. 0,2 mol 

c. 0,5 mol 

25. Aji memiliki 5 campuran yang masing-masing memiliki jumLah mol yang sama, 

Campuran  Larutan 1 Larutan 2 
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1 CH3COOH NH4Cl 

2 CH3COOH NaCl 

3 H2SO4 NaOH 

4 CH3COOH NaOH 

5 CH3COOH CH3COOK 

Kelima campuran tersebut akan di encerkan melalui penambahan air dengan volume yang sama. pH 

campuran yang tidak akan berubah oleh pengaruh pengenceran adalah campuran…. 

a. 1   d. 4 

b. 2   e. 5 

c. 3 

26. Ke dalam 100 mL larutan CH3COOH 0,1 M ditambahkan padatan CH3COONa sehingga pH larutan=6, 

jika Ka CH3COOH=2x10
-5 

masa CH3COONa (Mr=82) yang ditambahkan adalah… 

a. 82 g   d. 16,4 g 

b. 8,2 g   e. 164 g 

c. 1,64 g 

27. Larutan 0,1 L CH3COOH memiliki pH=3 (Ka=10
-5

). Agar pH larutan menjadi 6 maka ke dalam larutan 

itu harus ditambahkan CH3COONa sebanyak… 

a. 0,1 mol   d. 10 mol 

b. 1  mol   e. 20 mol 

c. 5 mol 

28. Siswa secara berkelompok melakukan eksperimen untuk mengetahui pengaruh penambahan sedikit 

asam dan sedikit basa. Mereka mencampurkan 3 mL CH3COOH 0,1 M dan 3 mL CH3COONa 0,1 M. 

kemudian menambahkan campuran tersebut dengan HCl dan NaOH dengan volume yang berbeda. Data 

hasil eksperimen dapat dilihat dibawah ini, 

 

Jenis 

larutan 

pH 

mula-

mula 

pH setelah penambahan 

HCl 0,1 M NaOH 0,1 M 

1 

tetes 

4 

tetes 

10 

tetes 

25 

tetes 

1 

tetes 

4 

tetes 

10 

tetes 

25 

tetes 

CH3COOH 

+ 

CH3COON

a 

4,74 4,71 4,62 4,44 3,7 4,77 4,86 5,05 5,52 

Siswa diminta untuk menyimpulkan data hasil pengamatan, kesimpulan yang paling tepat adalah… 

a. Berapapun volume penambahan asam dan basa pada larutan penyangga tidak akan merubah harga 

pH secara signifikan. 

b. pH larutan penyangga akan berubah drastis jika volume HCl yang ditambahkan jumlahnya banyak. 

c. pH larutan penyangga akan berubah drastis jika volume natrium hidroksida yang ditambahkan 

jumlahnya banyak.  

d. Larutan penyangga akan tetap mempertahankan pH jika asam dan basa yang ditambahkan adalah 

asam lemah atau basa lemah. 

e. Larutan penyangga akan tetap mempertahankan harga pH apabila [asam]/[garam] atau 

[basa]/[garam] antara 0,1-10. 
29. Apabila kedalam larutan penyangga CH3COOH dan CH3COONa ditambahkan sedikit asam HCl dan 

sedikit basa NaOH. Reaksi yang benar pada penambahan asam maupun basa adalah… 

a. CH3COOH + HCl    CH3COOCl + H2 

b. CH3COONa + NaOH       CH3COH + Na
+
 

c. CH3COOH + NaOH   CH3COONa + H2 

d. CH3COONa + HCl    CH3COOH + Na
+
 

e. CH3COOH + NaOH     CH3COONa + H2O 
30. Dalam pembelajaran kimia diadakan presentasi mengenai peranan larutan penyangga dalam kehidupan 

sehari-hari. Terdapat 5 kelompok dengan masing-masing pendapat kelompok tercantum pada tabel 

berikut: 

kelompok pendapat 



233 

 

 

I obat tetes mata, obat suntik, obat flu termasuk peranan larutan penyangga dalam kehidupan 

sehari-hari 

II pada sistem darah, ginjal, mulut terdapat sistem larutan penyangga 

III pada pembuatan minuman berkarbonasi misalnya: sprite, Fanta, soda gembira diperlukan 

komponen larutan penyangga 

IV semua obat-obatan untuk lambung digunakan larutan penyangga 

V obat tetes mata, shampoo bayi, obat suntik, sabun detergen dalam pembuatannya 

menggunakan komponen larutan penyangga. 

Jika anda sebagai anggota kelompok IV disuruh mengkritisi pendapat kelompok lain, kritik yang benar 

adalah… 

a. Pendapat kelompok V sangat tepat karena pada obat-obatan hanya bisa bekerja dengan baik pada pH 

tertentu sehingga dibutuhkan larutan yang dapat mempertahankan pH. 

b. Pendapat kelompok III salah karena pada minuman berkarbonasi bahan yang harus ada adalah CO2 

sedangkan sistem penyangga tidak diperlukan. 

c. Pendapat kelompok I dan II yang benar, sedangkan pendapat kelompok lain salah. 

d. Hanya pendapat kelompok  IV saja yang benar. 
e. Pendapat kelompok II sudah benar Karena dalam tubuh manusia enzim hanya bisa bekerja dengan 

baik pada pH tertentu, jika terjadi kenaikan pH cukup banyak bisa menyebabkan penyakit. 

31. Ke dalam 1 Liter larutan asam asetat 0,1 M yang pHnya=3 ditambahkan garam natrium asetat supaya 

pHnya menjadi dua kali semula (Ka CH3COOH=10
-5

). Garam natrium yang ditambahkan adalah… 

a. 1,0 mol   c. 0,01 mol  e. 10,0 mol 

b. 0,1 mol   d. 0,001 mol 

32. Siswa akan melakukan percobaan dengan mencampurkan 100 mL NH3 0,4 M dengan 50 mL H2SO4 0,2 

M (Kb NH3=10
-5

). Secara teoritis harga pH dari campuran tersebut adalah… 

a. 9+ log 2   c. 8+log 2  e. 5 

b. 9    d. 5-log 2 

33. Jika larutan diencerkan menjadi 3kali volum semula pH larutan tidak berubah. Hal ini terjadi pada 

larutan yang mengandung… 

a. 100 mL CH3COOH 0,1 M + 50 mL NaOH 0,2 M 

b. 100 mL NH4OH 0,1 M + 100 mL HCl 0,05 M 
c. 100 mL NH4OH 0,1 M + 100 mL HCl 0,1 M 

d. 25 mL HCl 0,1 M + 25 mL NaOH 0,1 M 

e. 25 mL HCl 0,1 M + 10 mL NaOH 0,1 M 

34. Pada bidang farmasi, banyak zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH stabil. Perubahan pH akan 

menyebabkan khasiat obat tersebut berkurang atau hilang sama sekali. Salah satunya adalah obat tetes 

mata yang harus berada dalam keadaan pH stabil. Larutan penyangga dalam obat tetes mata adalah… 

a. H2PO4
-
 – HPO4

2-
  c. H2BO3 – HBO3

-
   e. NH3 – NH4

+
 

b. H2CO3 – HCO3
-
  d. CH3COOH – CH3COO

-
 

35. Andi akan membuat larutan penyangga dengan pH 4, maka larutan yang paling tepat untuk dipilih Andi 

adalah… 

a. Asam formiat (Ka=1,8x10
-4

) 0,1 mol dengan Natrium formiat 0,1 M 

b. Asam asetat (Ka=1,8x10
-5

) 0,1 mol dengan natirum asetat 0,1 M 

c. Asam kloroasetat (Ka=1,4x10
-3

) 0,1 mol dengan kalium kloroasetat 0,4 mol 

d. Asam hipoklorit (Ka=3,1x10
-8

) 4 mol dengan kalium hipoklorit 4 mol. 

e. Asam flurida (Ka=6,5x10
-4

) 0,1 mol dengan natrium fluorida 0,00001 mol  

36. Jika ke dalam larutan penyangga 50 mL dengan pH=5 ditambahkan 50 mL akuades, maka… 

a. pH akan naik sedikit   d. pH naik drastis 

b. pH akan turun sedikit   e. pH turun drastis 

c. pH tidak berubah 
37. campuran yang terdiri atas 10 mL larutan asam asetat 0,1 M dan 5 mL larutan natrium hidroksida 0,1 M 

akan mempunyai pH yang …. 

a. Lebih besar dari 7  c. lebih besar dari pKa  e. lebih kecil dari pKa 

b. Sama dengan 7  d. sama dengan pKa 

38. Jika suatu asam lemah (HA) dititrasi dengan basa kuat sehingga [A
-
] > [HA], maka…. 
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a. [H3O
+
] < Ka  c. [H3O

+
] > [A

-
]  e. pH = pKa 

b. pH < pKa   d. [HA] < [H3O
+
] 

39. pernyataan berikut yang tidak benar mengenai larutan penyangga adalah… 

a. pHnya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam kuat 

b. pHnya tidak berubah jika dilakukan pengenceran kurang dari 10kali volume semula 

c. dapat dibuat dengan mencampurkan asam lemah dengan garamnya, jika [asam]/[garam] antara 0,1 – 

10. 

d. pHnya tidak berubah dengan penambahan sedikit basa kuat 

e. pH selalu sama dengan pka atau pKb 

40. larutan penyangga yang dibuat dari 1 L CH3COOH 0,01 M dengan 1 L CH3COONa 0,01 M akan 

mengalami perubahan pH yang drastis jika asam kuat yang ditambahkan sebesar…. 

a. 9 mol   c. 3 mol   e. 1 mol 

b. 5 mol   d. 2 mol 

 

 

-SELAMAT MENGERJAKAN- 

☺ Kejujuranmu adalah penentu kesuksesan di masa depanmu ☺  
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Kunci Jawaban Soal Uji Coba Pemahaman Konsep 

 

1.D   11.A   21.D   31.A 

2.D   12.A   22.D   32.B 

3.A   13.B   23.E   33.B 

4.D   14.A   24.A   34.C 

5.B   15.C   25.E   35.A 

6.E   16.A   26.D   36.C 

7.C   17.B   27.A   37.D 

8.B   18.D   28.E   38.B 

9.A   19.C   29.E   39.E 

10.C   20.A   30.D   40.A 

  

Lampiran 25 
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Lampiran 26 

Soal Tes Orientasi 

 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian 

a. Tuliskan nama dan nomor absen anda pada kolom yang tersedia.  

b. Pilihlah kata atau ungkapan yang melengkapi atau jawaban pertanyaan dengan cara memberi tanda 

silang pada pilihan jawaban yang tepat. 

c. Jawaban yang anda pilih tidak akan mempengaruhi nilai rapor. 

 

1.                 didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas  suatu 

pertanyaan. 

a. Data.   c. obyek 

b. Masalah   d. kesulitan 

2. Suatu                 digunakan untuk menjawab rumusan masalah, bersifat logis dan diajukan berdasarkan 

fakta. 

a. Jawaban   c. variabel. 

b. Perhitungan  d. hipotesis. 

3. Suatu                 sengaja diubah-ubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. 

a. Variabel.   c. variabel kontrol 

b. Variabel bebas.  d. Variabel terikat. 

4. Suatu                  diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. 

a. Variabel.   c. variabel kontrol 

b. Variabel bebas.  d. Variabel terikat. 

5.                  merupakan langkah awal dalam melakukan suatu penelitian ilmiah atau eksperimen. 

a. Mengumpulkan informasi. c. merumuskan masalah 

b. Mencari teori.   d. merumuskan langkah kerja 

6. Setelah menentukan alat dan bahan untuk percobaan, kemudian membuat                 untuk menguji 

jawaban sementara. 

a. Tabel pengamatan. c. cara kerja 

b. Grafik.   d. tabel. 

7. Kesimpulan hasil percobaan dibuat berdasarkan   . 

a. Data percobaan.  c. jawaban sementara. 

b. Teori.   d. tabel pengamatan. 

8. Para saintis   dengan cara melakukan eksperimen. 

a. Membuktikan teori. c. menguji konsep. 

b. Menemukan teori. d. menyanggah teori. 

  

NAMA  : 

No. Absen : 
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Kunci Jawaban Soal Pretes 

1.D 2.A 3.B 4.C 5.B 6.A 7.C 8.D 9.C 10.A 

11.D 12.D 13.E 14.E 15.E 16.A 17.B 18.A 19.A 20.E 

 

  

Lampiran 28 
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Kunci jawaban soal postes paket A 

1.A 2.D 3.E 4.B 5.C 6.B 7.D 8.A 9.A 10.E 

11.C 12.B 13.A 14,C 15.A 16.D 17.D 18.E 19.E 20.A 

  

Lampiran 30 
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Kunci jawaban soal postes paket B 

1.C 2.C 3.E 4.E 5.E 6.A 7.A 8.D 9.D 10.A 

11.A 12.C 13.B 14.A 15.B 16.D 17.B 18.D 19.A 20.E 

  

Lampiran 32 
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Lampiran 33 257

peringkat peringkat

Xi Yi

UR-1 22 21 8 6.5 1.5 2.25

UR-2 22 21 8 6.5 1.5 2.25

UR-3 26 24 1 1 0 0

UR-4 19 19 28.5 25.5 3 9

UR-5 19 20 28.5 16.5 12 144

UR-6 19 20 28.5 16.5 12 144

UR-7 17 20 36 16.5 19.5 380.25

UR-8 20 21 22.5 6.5 16 256

UR-9 18 17 33 36.5 -3.5 12.25

UR-10 16 17 38 36.5 1.5 2.25

UR-11 19 18 28.5 32 -3.5 12.25

UR-12 19 17 28.5 36.5 -8 64

UR-13 18 18 33 32 1 1

UR-14 20 18 22.5 32 -9.5 90.25

UR-15 20 19 22.5 25.5 -3 9

UR-16 18 17 33 36.5 -3.5 12.25

UR-17 17 19 36 25.5 10.5 110.25

UR-18 21 20 16 16.5 -0.5 0.25

UR-19 21 20 16 16.5 -0.5 0.25

UR-20 20 19 22.5 25.5 -3 9

UR-21 22 21 8 6.5 1.5 2.25

UR-22 21 19 16 25.5 -9.5 90.25

UR-23 23 19 2.5 25.5 -23 529

UR-24 22 20 8 16.5 -8.5 72.25

UR-25 22 20 8 16.5 -8.5 72.25

UR-26 19 18 28.5 32 -3.5 12.25

UR-27 21 20 16 16.5 -0.5 0.25

UR-28 23 21 2.5 6.5 -4 16

UR-29 21 19 16 25.5 -9.5 90.25

UR-30 20 19 22.5 25.5 -3 9

UR-31 21 20 16 16.5 -0.5 0.25

UR-32 22 21 8 6.5 1.5 2.25

UR-33 22 21 8 6.5 1.5 2.25

UR-34 22 20 8 16.5 -8.5 72.25

UR-35 22 21 8 6.5 1.5 2.25

UR-36 21 21 16 6.5 9.5 90.25

UR-37 17 18 36 32 4 16

UR-38 20 21 22.5 6.5 16 256

2596

rumus:

r’ =  1 -   

6(2596)

38(38²-1)

15576

54834

r’ = 0.71594

r tabel= 0.364

karena r' > r tabel pada α=5%, n=38 berarti terdapat kesesuaian yang signifikan antara pengamat 1 dan pengamat 2

berarti lembar pengamatan reliabel

r’ = 1-

r’ = 1-

Uji Reliabilitas Lembar Pengamatan Sikap Ilmiah

kode siswa Xi Yi b b
2

jumlah
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Lampiran 34

Skor Skor Varians

Total Siswa total Rumus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 E-1 3 4 4 1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 56 48

2 E-2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 56 42

3 E-3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 56 51

4 E-4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 56 50

5 E-5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 56 47 Keterangan:

6 E-6 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 56 45 r11 = reliabilitas instrumen

7 E-7 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 56 49 k = banyaknya butir pertanyaan

8 E-8 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 56 49 = jumlah varians butir

9 E-9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 54 =

10 E-10 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 56 51

11 E-11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 56 55 Kriteria

12 E-12 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 56 49 Apabila r11 (hitung) > r11 (tabel), maka 

13 E-13 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 56 47 instrumen tersebut reliabel

14 E-14 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 56 49 Berdasarkan tabel di samping, diperoleh:

15 E-15 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 56 50

16 E-16 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 41 k

17 E-17 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 56 50 ( k-1)

18 E-18 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 56 47

19 E-19 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 56 49 14 3.8

20 E-20 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 56 49 13 12.26

21 E-21 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 56 49

22 E-22 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 56 47 = 1.077 x 0.689

23 E-23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 56 45

24 E-24 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 56 50 = 0.742

25 E-25 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 41

26 E-26 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 56 52

27 E-27 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 56 46 Karena r11 (hitung) > r product-moment , maka

28 E-28 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 56 52 instrumen tersebut reliabel

29 E-29 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 56 53

30 E-30 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 56 49

31 E-31 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 56 49

32 E-32 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 56 45

33 E-33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 42

34 E-34 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 56 49

35 E-36 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 56 45

36 E-37 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 56 50

37 E-38 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 56 51

38 E-39 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 55

116 140 141 119 127 127 141 127 124 136 137 143 146 118 - 1842

0.32 0.22 0.27 0.44 0.29 0.29 0.21 0.23 0.25 0.41 0.25 0.19 0.14 0.31 - -

varians total

r11 =

r11 (tabel) 0.32

38

0.74

Varians Butir

Jumlah Varians Butir

1 -

3.81

Uji Reliabilitas Angket Sikap Ilmiah kegiatan Praktikum

Jumlah

1 -

No
Kode 

Siswa

Aspek yang Dinilai

12.256

r11(hitung)

=

n

2

bσ∑

( ) 











 ∑
−

−
=

t

b

k

k
r

2

2

11 1)
1

(
σ

σ

t
2σ

2

bσ∑

t
2σ
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Lampiran 35

Skor Skor Varians

Total Siswa total Rumus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 E-1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 56 47

2 E-2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 56 40

3 E-3 3 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 3 4 56 49

4 E-4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 56 48

5 E-5 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 56 43 Keterangan:

6 E-6 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 56 45 r11 = reliabilitas instrumen

7 E-7 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 56 45 k = banyaknya butir pertanyaan

8 E-8 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 56 45 = jumlah varians butir

9 E-9 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 56 50 =

10 E-10 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 56 45

11 E-11 2 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 2 4 56 48 Kriteria

12 E-12 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 56 48 Apabila r11 (hitung) > r11 (tabel), maka

13 E-13 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 56 45 instrumen reliabel

14 E-14 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 56 45 Berdasarkan tabel di samping, diperoleh:

15 E-15 2 3 2 2 2 2 4 3 4 4 2 3 2 4 56 39

16 E-16 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 56 35 k

17 E-17 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 4 56 38 ( k-1)

18 E-18 3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 56 42

19 E-19 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 56 45 14 4.4

20 E-20 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 56 45 13 17.46

21 E-21 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 56 45

22 E-22 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 56 45 = 1.077 x 0.747

23 E-23 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 56 41

24 E-24 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 56 42 = 0.805

25 E-25 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 56 35

26 E-26 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 4 4 2 4 56 42

27 E-27 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 56 41 Karena r11 (hitung) > r product-moment , maka

28 E-28 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 56 52 instrumen tersebut reliabel

29 E-29 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 56 47

30 E-30 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 56 45

31 E-31 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 56 45

32 E-32 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 56 37

33 E-33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 42

34 E-34 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 2 4 56 44

35 E-36 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 56 40

36 E-37 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 56 46

37 E-38 2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 4 56 44

38 E-39 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 56 54

109 140 107 107 95 109 118 118 136 137 116 127 109 146 - 1674

0.39 0.22 0.42 0.42 0.42 0.39 0.31 0.10 0.41 0.25 0.32 0.23 0.39 0.14 - -

4.41

n 38

17.45661

1 -

Jumlah

0.80

r11 (tabel) 0.32

Aspek yang Dinilai

Jumlah Varians Butir

=

r11(hitung)

Varians Butir

Uji Reliabilitas Angket Sikap Ilmiah kegiatan Pembelajaran di Kelas

varians total

r11 = 1 -

No
Kode 

Siswa

2

bσ∑

( ) 
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Perhitungan uji validitas menggunakan rumus korelasi point biserial yaitu: 

rpbis = 
qr+qBsB tuv 

 = 
<w,w+<x,5y,wy tx,zx,z 

= 0,62 (contoh soal nomor 2) 

Kemudian hasil perhitungan rpbis digunakan untuk mencari harga thitung dengan rumus: 

Thitung = t
8(:+<)(<+
8)  

= t(x,50)8(w{+<)(<+(x,50)8)  

= 4,78 

Kemudian harga thitung dibandingkan dengan ttabel pada taraf kepercayaan 95% dan derajat 

kebebasan 37 yaitu 1,687. Jika thitung lebih besar dari ttabel maka butir soal valid. 

Karena soal nomor 2 memiliki harga thitung (4,78) > ttabel (1,687) , maka butir soal nomor 2 adalah 

valid. 

Perhitungan uji reliabilitas menggunakan rumus KR-21 yang disadur dari Arikunto (2010: 232) 

yaitu: 

r11 = � ||+<] [1 − q(|+q)|.!- ] 

= ~ yxyx+<� [1 − <x,5(yx+<x,5)yx<�,w� � 
= 0,61 

Kemudian harga r11 diabndingkan dengan rtabel pada taraf kepercayaan 95% dan derajat 

kebebasan 39 yaitu 0,316. Jika r11 ≥ rtabel maka instrumen adalah reliabel. Karena harga r11 soal 

uji coba (0,61) ≥ rtabel (0,316), maka soal uji coba adalah reliabel pada kategori cukup. 
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Lampiran 

36 

Analisis Soal Uji Coba 

SISWA 
RINCIAN JAWABAN SISWA 

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

R032 B D A C B B C B A D B E C D C A A D 

R038 B D A C B B C B A E E B C C C D A D 

R003 B D A C B B C B A E E B C C C A A D 

R006 B D A C B D C B C A B B C C C A D E 

R008 C D A C B E C B D C D B E B E A A C 

R011 D D D D B C C B D A E B C A C B B E 

R024 A D A C B A C A D B E C E D E B A D 

R037 B D A C B B C B A E E B C C E A A D 

R026 B D A C B D C B D A B B C C C C D E 

R027 B D A C B D C B D A   B C C C C D E 

R036 B E B D D D C B A A C E A B D C C E 

R04 A D C B D C C A B A D B C A D C B D 

R010 B D A B B D C B D   B B C C C C D D 

R031 C A B C D A C B A C E B C D A B B D 

R039 D B A C D B C D A C B E C D A C B E 

R007 B D A   B C D B D E A C B C B A C B 

R015 A A A B     C A B B E B C C D C A A 

R034 D D D D B C C A C E C B D B E C A C 

R018 B D A C B D C B D A E B C C C C D E 

R028 D   B B D B C C A A E B C A D D A A 

R001 C A B C D A C D B C E A C B C D B C 

R002 B B C D A B C D B D B A E B D A B D 

R025 C D B C B A D C E D B A C E B D B C 

R029 B D A C B D A B D C E C E D B D A C 

R009 A A A A A A A A B B   B C B B A C C 

R016 B E D B B A C B D B D D E E E C A C 

R021 B E B C C E C D C A D B A S E A C B 

R005 B E B C C   C D C A B B A D A C B B 

R014 B C B E C B D E A A B A A D E C C D 

R017 B E B B A E C D B E E D A B B B B B 

R033 A D A A A A A A B B B B B B B B C C 
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R019 A A A A A A A A B B B B B B B B C C 

R023 B D A A B A C A D E E E E E E E B B 

R012 C C B B E B C B B A E C A C D B B A 

R030 B C E D E C C D B B E B C E A B D E 

R013 A E D A E C B A E A B A A B D E A C 

R022 B   C D B   C       E         B     

R020 A A E A C B C A D A D B A A D C A B 

Mp 12.5 13.316 12.789 9.6667 12.895 10.333 11.4 13.588 14.111 12 12 7.6 8.3333 10.25 14.8 13.556 9.6364 14

Mt 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632

p 0.1053 0.5 0.5 0.1579 0.5 0.0789 0.7895 0.4474 0.2368 0.1316 0.0263 0.1316 0.0789 0.1053 0.2632 0.2368 0.2895 0.2632

q 0.8947 0.5 0.5 0.8421 0.5 0.9211 0.2105 0.5526 0.7632 0.8684 0.9737 0.8684 0.9211 0.8947 0.7368 0.7632 0.7105 0.7368

st 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436

akar p/q 0.343 1 1 0.433 1 0.2928 1.9365 0.8997 0.5571 0.3892 0.1644 0.3892 0.2928 0.343 0.5976 0.5571 0.6383 0.5976

rpbis 0.1475 0.618 0.4968 

-

0.0962 0.521 

-

0.0201 0.3426 0.6124 0.4463 0.1226 0.0518 

-

0.2717 

-

0.1549 

-

0.0301 0.5735 0.375 

-

0.1462 0.4634

rpbis2 0.0218 0.3819 0.2468 0.0093 0.2715 0.0004 0.1174 0.3751 0.1992 0.015 0.0027 0.0738 0.024 0.0009 0.3289 0.1406 0.0214 0.2148

t tabel 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687

akar n-1 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828

1-rpbis2 0.9782 0.6181 0.7532 0.9907 0.7285 0.9996 0.8826 0.6249 0.8008 0.985 0.9973 0.9262 0.976 0.9991 0.6711 0.8594 0.9786 0.7852

akar 1-

rpbis2 0.9891 0.7862 0.8679 0.9954 0.8535 0.9998 0.9395 0.7905 0.8949 0.9925 0.9987 0.9624 0.9879 0.9995 0.8192 0.927 0.9892 0.8861

t hitung 0.9074 4.7811 3.482 

-

0.5878 3.7131 

-

0.1223 2.2181 4.7125 3.0333 0.7516 0.3155 

-

1.7171 

-

0.9538 

-

0.1834 4.2585 2.4607 

-

0.8992 3.1813

Validitas - Valid Valid - Valid - Valid Valid Valid - - - - - Valid Valid - Valid

no soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

IK 0.11 0.50 0.50 0.16 0.50 0.08 0.79 0.45 0.24 0.13 0.03 0.13 0.08 0.11 0.26 0.24 0.29 0.26

kategori Ik sukar sedang sedang sukar sedang sukar mudah sedang sukar sukar sukar sukar sukar sukar sukar sukar sukar sukar 

DB 0.11 0.58 0.47 0.00 0.47 -0.05 0.32 0.58 0.26 0.05 0.05 -0.26 -0.05 0.00 0.42 0.16 -0.16 0.32

kategori 

DB jelek baik baik 

sgt 

jelek baik 

sgt 

jelek cukup baik cukup jelek jelek 

sgt 

jelek 

sgt 

jelek 

sgt 

jelek baik jelek 

sgt 

jelek cukup 

    PAKAI PAKAI   PAKAI   PAKAI PAKAI PAKAI           PAKAI BUANG   PAKA

M 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63

Std 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

Vt 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37

r11 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
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  RINCIAN JAWABAN SISWA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C C C C D D D D E D D D E E E C E E E 

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

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

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

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

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

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

C C C C D D D D D D D D E E E E E E E 

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

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

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

A   C                   C     C       

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

13.056 13.048 12 9.6667 13 10.8 11.571 15.429 13.364 10.6 15.25 8.6 11.125 9.75 13.846 11.182 8.8333 12.545 12 13

10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10.632 10

0.4737 0.5526 0.1316 0.0789 0.2632 0.2632 0.1842 0.1842 0.2895 0.1316 0.1053 0.1316 0.2105 0.1053 0.3421 0.2895 0.1579 0.2895 0.4211 0.

0.5263 0.4474 0.8684 0.9211 0.7368 0.7368 0.8158 0.8158 0.7105 0.8684 0.8947 0.8684 0.7895 0.8947 0.6579 0.7105 0.8421 0.7105 0.5789 0.

4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.3436 4.

0.9487 1.1114 0.3892 0.2928 0.5976 0.5976 0.4752 0.4752 0.6383 0.3892 0.343 0.3892 0.5164 0.343 0.7211 0.6383 0.433 0.6383 0.8528 0.

0.5294 0.6182 0.1226 -0.065 0.3259 0.0232 0.1028 0.5248 0.4015 

-

0.0028 0.3647 

-

0.1821 0.0587 

-

0.0696 0.5337 0.0809 

-

0.1793 0.2812 0.2687 0.

0.2803 0.3822 0.015 0.0042 0.1062 0.0005 0.0106 0.2754 0.1612 8E-06 0.133 0.0331 0.0034 0.0048 0.2848 0.0065 0.0321 0.0791 0.0722 0.

1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 

6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.0828 6.

0.7197 0.6178 0.985 0.9958 0.8938 0.9995 0.9894 0.7246 0.8388 1 0.867 0.9669 0.9966 0.9952 0.7152 0.9935 0.9679 0.9209 0.9278 0.

0.8484 0.786 0.9925 0.9979 0.9454 0.9997 0.9947 0.8512 0.9159 1 0.9311 0.9833 0.9983 0.9976 0.8457 0.9967 0.9838 0.9596 0.9632 0.

3.7959 4.7842 0.7516 

-

0.3964 2.0965 0.141 0.6288 3.7501 2.6664 

-

0.0172 2.3825 

-

1.1262 0.3574 

-

0.4245 3.8385 0.4934 

-

1.1084 1.7827 1.6966 4.

Valid Valid - - Valid - - Valid Valid - Valid - - - Valid - - Valid Valid V

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

0.47 0.55 0.13 0.08 0.26 0.26 0.18 0.18 0.29 0.13 0.11 0.13 0.21 0.11 0.34 0.29 0.16 0.29 0.42 

sedang sedang sukar sukar sukar sukar sukar sukar sukar sukar sukar sukar sukar sukar sedang sukar sukar sukar sedang sed

0.42 0.58 0.05 -0.05 0.32 0.00 0.16 0.37 0.47 -0.05 0.21 -0.05 0.00 0.00 0.47 0.05 -0.11 0.26 0.21 

baik baik jelek 

sgt 

jelek cukup 

sgt 

jelek jelek cukup baik 

sgt 

jelek cukup 

sgt 

jelek 

sgt 

jelek 

sgt 

jelek baik jelek 

sgt 

jelek cukup cukup ba

PAKAI PAKAI     PAKAI     PAKAI PAKAI   PAKAI       PAKAI     PAKAI PAKAI PA

10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 

4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 

19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 

0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 
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Lampiran 37 

NILAI UAS KELAS XI SEMESTER GASAL 2012/2013 

No 
KELAS 

XI IA 1 XI IA 3 XI IA 4 XI IA 5 

1 65 50 82 73 

2 65 63 68 60 

3 75 73 55 57 

4 72 73 73 73 

5 56 63 69 70 

6 64 67 72 74 

7 66 73 65 74 

8 72 63 62 55 

9 74 67 60 66 

10 73 73 54 73 

11 82 86 65 70 

12 63 73 65 70 

13 68 64 45 64 

14 57 68 75 70 

15 77 76 69 63 

16 68 62 65 73 

17 74 57 55 82 

18 70 60 65 75 

19 76 71 63 73 

20 60 68 55 70 

21 76 60 65 83 

22 76 60 66 55 

23 62 73 67 61 

24 70 73 78 73 

25 60 76 73 58 

26 62 65 67 53 

27 62 71 65 73 

28 62 60 62 60 

29 60 82 70 73 

30 84 73 71 68 

31 70 67 67 60 

32 74 68 70 73 

33 72 70 73 78 

34 69 78 70 76 

35 65 73 82 69 

36 67 81 80 73 

37 66 70 73 70 

38 70   69 73 

39         

n 38 37 38 38 

∑X 2604 2550 2550 2614 

log n 1.5797836 1.568201724 1.5797836 1.5797836 

Khitung 6.2132859 6.175065689 6.2132859 6.2132859 

K 6 6 6 6 

Max 84 86 82 83 

Min 56 50 45 53 

rentang 28 36 37 30 

Rata-

rata 68.53 68.92 67.11 68.79 



 

 

Lampiran 38 

Uji Normalitas Data UAS Semester Gasal Kelas XI IA 1

Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika χ
2
 <  χ

2
 tabel 

No XI IA 1 
Batas 

Oi Rata-rata 

Kelas 

1 56 - 60 55.5 5 68.53

2 61 - 65 60.5 9 68.53

3 66 - 70 65.5 10 68.53

4 71 - 75 70.5 8 68.53

5 76 - 80 75.5 4 68.53

6 81 - 85 80.5 2 68.53

        85.5   68.53

JUMLAH 38   

              

Untuk  α = 5%, dengan dk = 6- 3 = 4 diperoleh χ² tabel = 

 

 

1.73 7.81 

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

 

  

�2 = � (Oi − Ei)2
Ei

k

�=1
 

Uji Normalitas Data UAS Semester Gasal Kelas XI IA 1  

S Z-score 
[Z-

score] 

Peluang luas 
Ei 

(Oi

Ei)²

Untuk Z daerah Ei

68.53 6.66 -1.96 1.96 -0.47 0.09 3.37 0.78

68.53 6.66 -1.21 1.21 -0.39 0.21 8.01 0.12

68.53 6.66 -0.45 0.45 -0.18 0.29 11.09 0.11

68.53 6.66 0.30 0.30 0.12 0.24 8.97 0.10

68.53 6.66 1.05 1.05 0.35 0.11 4.23 0.01

68.53 6.66 1.80 1.80 0.46 0.03 1.16 0.60

68.53 6.66 2.55 2.55 0.49       

            1.73

              

7.81 

262 

(Oi-

Ei)² 

Ei 

0.78 

0.12 

0.11 

0.10 

0.01 

0.60 

1.73 



 

 

Lampiran 39 

Uji Normalitas Data UAS Semester Gasal Kelas XI IA 3

Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 
 

 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika χ2 <  χ2 tabel 

No XI IA 3 
Batas 

Oi 
Kelas 

1 50 - 55 49.5 1 

2 56 - 61 55.5 5 

3 62 - 67 61.5 9 

4 68 - 73 67.5 16 

5 74 - 79 73.5 3 

6 80 - 86 79.5 3 

        86.5   

JUMLAH         37   

Untuk  α = 5%, dengan dk = 6- 3 = 3 diperoleh χ² tabel = 

 
 

4.45 

 

 

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

 

  

�2 = � (Oi − Ei)2
Ei

k

�=1
 

Uji Normalitas Data UAS Semester Gasal Kelas XI IA 3 

Data berdistribusi normal 

Data tidak berdistribusi normal 

Rata-

rata 
S Z-score 

[Z-

score] 

Peluang luas 
Ei 

Untuk Z daerah 

68.92 7.41 -2.62 2.62 -0.50 0.03 1.14

68.92 7.41 -1.81 1.81 -0.46 0.12 4.56

68.92 7.41 -1.00 1.00 -0.34 0.27 9.83

68.92 7.41 -0.19 0.19 -0.08 0.31 11.39

68.92 7.41 0.62 0.62 0.23 0.19 7.09

68.92 7.41 1.43 1.43 0.42 0.07 2.51

68.92 7.41 2.37 2.37 0.49     

             

7.81 

7.81 

2 (tabel), maka data tersebut berdistribusi normal 

263 

(Oi-Ei)² 

Ei 

 0.02 

 0.04 

 0.07 

 1.87 

 2.36 

 0.10 

  

4.45 
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Lampiran 43

Hipotesis

H0 :  µ1  =  µ2  = µ3 =  µ4

H1 :  µ1  ≠  µ2  ≠ µ3 ≠ µ4

Kriteria

Ho diterima jika F(hitung) < F α (k-1) (n-k)

Pengujian Hipotesis

RY  =   (∑X)
2

∑  n

 =   [ 2534  + 2550  + 2481  + 2541 ]
2

38 37 38 38

 =

 =

AY  = (∑Xi )
2

 - RY

∑ ni

 =   ( 2534 )
2
+( 2550 )

2
+( 2481 )

2
+( 2541 )

2
 - RY

38 37 38 38

 =  -

 =

JK tot = ∑ (Xi )²

=

DY  =  -  -

 =  -  -

 =

Tabel Ringkasan Anava

k-1

∑(ni-1)

∑ni

3

147

150

F hitung = 0.34 2.67 , maka rata-rata nilai antarkelas populasi tidak berbeda

Dalam Kelompok 36466.13 248.07

Total

<   F tabel   =

2.670.34

F tabelF hitung

∑X
2

Total 36717

Sumber
Jk dk KT

Variasi

Antar Kelompok 251.07 83.69

F tabel 5%

Antar Kelompok AY A = AY : (K-1)

A/D

pembilang

Dalam Kelompok DY D = DY : ∑(ni-1) penyebut

36466.1251778094

Sumber             Variasi Jk dk KT F hitung

RY

713083 676365.80

676616.87 676365.80

251.07

Jumlah kuadrat total (JK tot)

713083

Uji Anava Populasi

251.07

AY

Jumlah kuadrat rata-rata (RY)

102131236

151

676365.80

Jumlah kuadrat antar kelompok (AY)

Jumlah kuadrat dalam (DY)

JK tot
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Lampiran 44

No. Kode Nilai No. Kode Nilai

1 K-1 61 1 E-1 28

2 K-2 44 2 E-2 17

3 K-3 44 3 E-3 83

4 K-4 44 4 E-4 44

5 K-5 39 5 E-5 33

6 K-6 39 6 E-6 44

7 K-7 33 7 E-7 33

8 K-8 33 8 E-8 61

9 K-9 56 9 E-9 17

10 K-10 56 10 E-10 72

11 K-11 33 11 E-11 44

12 K-12 33 12 E-12 11

13 K-13 50 13 E-13 6

14 K-14 56 14 E-14 22

15 K-15 28 15 E-15 33

16 K-16 22 16 E-16 45

17 K-17 28 17 E-17 11

18 K-18 44 18 E-18 56

19 K-19 22 19 E-19 56

20 K-20 11 20 E-20 11

21 K-21 61 21 E-21 56

22 K-22 39 22 E-22 17

23 K-23 44 23 E-23 22

24 K-24 11 24 E-24 61

25 K-25 33 25 E-25 33

26 K-26 39 26 E-26 72

27 K-27 44 27 E-27 33

28 K-28 33 28 E-28 22

29 K-29 17 29 E-29 56

30 K-30 44 30 E-30 17

31 K-31 50 31 E-31 44

32 K-32 39 32 E-32 56

33 K-33 56 33 E-33 22

34 K-34 39 34 E-34 44

35 K-35 39 35 E-35 44

36 K-36 11 36 E-36 61

37 k-37 50 37 E-37 22

38 k-38 33 38 E-38 44

38 38

Rata-rata 38.37 Rata-rata 38.24

Nilai Maksimal 61 Nilai Maksimal 83

Nilai Minimal 11 Nilai Minimal 6

Panjang Kelas 6.21 Panjang Kelas 6.21

Interval 8.3333333 Interval 12.83

Varian (S²) 177.16 Varian (S²) 387.10

Simpangan (S) 13.31 Simpangan (S) 20

Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen

n n

Data Nilai Pretes Kelompok Kontrol dan Eksperimen
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Lampiran 45

No. Kode Nilai No. Kode Nilai

1 K-1 42 1 E-1 87

2 K-2 76 2 E-2 93

3 K-3 70 3 E-3 71

4 K-4 59 4 E-4 71

5 K-5 70 5 E-5 82

6 K-6 59 6 E-6 82

7 K-7 81 7 E-7 76

8 K-8 70 8 E-8 93

9 K-9 59 9 E-9 82

10 K-10 42 10 E-10 76

11 K-11 87 11 E-11 87

12 K-12 64 12 E-12 65

13 K-13 53 13 E-13 82

14 K-14 76 14 E-14 87

15 K-15 59 15 E-15 98

16 K-16 64 16 E-16 59

17 K-17 53 17 E-17 82

18 K-18 59 18 E-18 71

19 K-19 37 19 E-19 98

20 K-20 76 20 E-20 82

21 K-21 92 21 E-21 76

22 K-22 53 22 E-22 82

23 K-23 70 23 E-23 65

24 K-24 42 24 E-24 93

25 K-25 59 25 E-25 59

26 K-26 70 26 E-26 87

27 K-27 76 27 E-27 93

28 K-28 53 28 E-28 76

29 K-29 59 29 E-29 82

30 K-30 70 30 E-30 82

31 K-31 59 31 E-31 76

32 K-32 53 32 E-32 82

33 K-33 81 33 E-33 65

34 K-34 64 34 E-34 65

35 K-35 48 35 E-35 82

36 K-36 48 36 E-36 76

37 K-37 70 37 E-37 82

38 K-38 53 38 E-38 87

38 38

62.53 79.84

Nilai Maksimal 92 Nilai Maksimal 98

Nilai Minimal 37 Nilai Minimal 65

Panjang Kelas 6.21 Panjang Kelas 6.21

9.17 5.50

Varian (S²) 169.07 Varian (S²) 101.00

Simpangan (S) 13.00 Simpangan (S) 10.05

Interval

Rata-rata

Interval

Data Nilai Postes Kelompok Kontrol dan Eksperimen

Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen

n n

Rata-rata
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Lampiran 54

Rumus

Y1 - Y2 pq

uSy

Keterangan:

Y1 = Rata-rata pemahaman konsep kelompok eksperimen

Y2 = Rata-rata pemahaman konsep kelompok kontrol

Sy = Simpangan baku dari kedua kelompok

p = Proporsi pengamatan pada kelompok eksperimen

q = Proporsi pengamatan pada kelompok kontrol

u =

rb = Koefisien korelasi biserial

Y1 =

Y2 =

Sy =

p =

q =

z =

Dari Tabel Ordinat pada Kurva Normal, dengan p= 0.50 diperoleh nilai

u = (diperoleh dari  lampiran VII, Arikunto, 2010: 409)

Y1 - Y2 pq

uSy

- x

=

0.50

4.5978

0.9415

rb =

=
79.84 62.53 0.50

62.52632

11.5263

0.50

0.50

0.00

0.3989

Uji Korelasi Biserial

rb =

Tinggi ordinat dari kurva normal baku pada titik z yang memotong bagian luas normal 

baku menjadi bagian p dan q

Perhitungan:

79.8421
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Lampiran 55

Besarnya pengaruh antarvariabel dihitung menggunakan koefisien determinasi

Keterangan:

KD : Koefisien determinasi

rb ² : Indeks determinasi 

Perhitungan:

KD = 0.9415 x 100%

100%

= 88.65%

PENENTUAN KOEFISIEN DETERMINASI

KD = rb ² x

2
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Lampiran 57

KELOMPOK 

EKSPERIMEN

PRETES 38.2368

POSTES 79.8421

Kriteria uji <g> : 0,70 <  g < 1,00  (tinggi)

: 0,30 < g  < 0,69 (sedang)

: 0,00 <  g < 0,29 (rendah)

Kelompok Eksperimen

= skor postes-skor pretes

skor maksimal-skor pretes

79.8421 38.2368

100 38.2368

= 0.67 (sedang)

Kelompok Kontrol

= skor postes-skor pretes

skor maksimal-skor pretes

62.5263 38.3684

100 38.3684

= 0.39 (sedang)

KELOMPOK 

KONTROL

38.3684

62.5263

Uji Normalized Gain

RATA-RATA

=

=

g

g

g

g
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Lampiran 58

No. Beda

pretes postes pretes postes (eksperimen) (kontrol) (Xdi)

1 28 87 61 42 59 -19 78 6084

2 17 93 44 76 76 32 44 1936

3 83 71 44 70 -12 26 -38 1444

4 44 71 44 59 27 15 12 144

5 33 82 39 70 49 31 18 324

6 44 82 39 59 38 20 18 324

7 33 76 33 81 43 48 -5 25

8 61 93 33 70 32 37 -5 25

9 17 82 56 59 65 3 62 3844

10 72 76 56 42 4 -14 18 324

11 44 87 33 87 43 54 -11 121

12 11 65 33 64 54 31 23 529

13 6 82 50 53 76 3 73 5329

14 22 87 56 76 65 20 45 2025

15 33 98 28 59 65 31 34 1156

16 45 59 22 64 14 42 -28 784

17 11 82 28 53 71 25 46 2116

18 56 71 44 59 15 15 0 0

19 56 98 22 37 42 15 27 729

20 11 82 11 76 71 65 6 36

21 56 76 61 92 20 31 -11 121

22 17 82 39 53 65 14 51 2601

23 22 65 44 70 43 26 17 289

24 61 93 11 42 32 31 1 1

25 33 59 33 59 26 26 0 0

26 72 87 39 70 15 31 -16 256

27 33 93 44 76 60 32 28 784

28 22 76 33 53 54 20 34 1156

29 56 82 17 59 26 42 -16 256

30 17 82 44 70 65 26 39 1521

31 44 76 50 59 32 9 23 529

32 56 82 39 53 26 14 12 144

33 22 65 56 81 43 25 18 324

34 44 65 39 64 21 25 -4 16

35 44 82 39 48 38 9 29 841

36 61 76 11 48 15 37 -22 484

37 22 82 50 70 60 20 40 1600

38 44 87 33 53 43 20 23 529

Jumlah 1453 3034 1458 2376 1581 918 663 38751

Xd 17.4473684

sb
2

734.686344

n 38

UJI PAIRED SAMPLE TEST  PENINGKATAN RATA-RATA PEMAHAMAN KONSEP

Nilai Kelas Eksperimen Nilai Kelas Kontrol
Xdi

2Peningkatan
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Lampiran 59

2 4 5 7 8 9

1)p 2)k 3)kp 4)p 5)kp 6)p 7)kp 8)k 9)k 10)kp 11)kp 12)kp 13)p

UR-1 3 2 3 2 3 2 2 0 0 1 0 3 3 24 46

UR-2 3 2 3 2 3 2 2 0 0 2 0 3 2 24 46

UR-3 3 4 3 2 4 2 2 0 0 2 1 3 4 30 58

UR-4 3 2 1 2 4 2 2 0 0 2 0 3 0 21 40

UR-5 2 2 3 2 3 1 2 0 0 1 0 3 2 21 40

UR-6 2 3 3 2 3 1 2 0 0 1 0 3 2 22 42

UR-7 2 3 3 2 3 1 2 0 0 1 1 2 0 20 38

UR-8 2 3 3 2 4 1 2 0 0 1 0 3 2 23 44

UR-9 2 3 3 1 3 1 2 0 0 1 0 3 2 21 40

UR-10 2 3 1 1 4 1 2 0 0 1 0 2 2 19 37

UR-11 2 2 3 1 4 1 2 0 0 1 1 2 2 21 40

UR-12 2 2 3 1 4 1 2 0 0 2 0 2 2 21 40

UR-13 2 3 3 2 3 1 2 0 0 1 0 2 2 21 40

UR-14 2 3 3 2 3 1 2 0 0 2 0 3 2 23 44

UR-15 2 3 3 2 4 1 2 0 0 1 0 3 2 23 44

UR-16 2 3 3 2 3 1 2 0 0 1 0 3 1 21 40

UR-17 2 3 1 1 3 2 2 0 0 1 1 3 1 20 38

UR-18 2 3 3 1 4 2 2 0 0 2 1 3 1 24 46

UR-19 2 4 3 1 4 2 2 0 0 2 1 3 1 25 48

UR-20 2 4 3 1 4 2 2 0 0 2 0 3 1 24 46

UR-21 2 2 3 2 4 1 2 0 0 1 0 3 4 24 46

UR-22 2 3 3 2 3 1 2 0 0 1 0 3 4 24 46

UR-23 2 4 3 2 3 1 2 0 0 2 1 3 4 27 52

UR-24 2 2 3 2 3 1 2 0 0 1 1 3 4 24 46

UR-25 3 2 3 2 3 1 2 0 0 2 1 3 2 24 46

UR-26 3 2 3 2 2 1 2 0 0 1 0 3 2 21 40

UR-27 3 2 3 2 3 1 2 0 0 1 1 3 2 23 44

UR-28 3 2 3 2 4 1 2 0 0 1 1 3 3 25 48

UR-29 2 2 3 2 4 1 2 0 0 1 1 2 3 23 44

UR-30 2 2 3 2 3 1 2 0 0 1 0 3 3 22 42

UR-31 2 2 3 2 3 1 2 0 0 1 1 3 3 23 44

UR-32 2 2 3 2 4 1 2 0 0 1 1 3 3 24 46

UR-33 2 2 3 2 4 1 2 0 0 1 0 3 4 24 46

UR-34 2 2 3 2 3 1 2 0 0 1 1 3 4 24 46

UR-35 2 2 3 2 4 1 2 0 0 1 0 3 4 24 46

UR-36 2 3 3 2 4 1 2 0 0 1 1 3 2 24 46

UR-37 2 4 3 2 3 1 2 0 0 1 0 1 2 21 40

UR-38 2 4 3 2 3 1 2 0 0 1 1 3 2 24 46

nomor aspek SI 2 4 5 7 8 9

jumlah tiap indikator 84 101 108 68 130 46 76 0 0 48 17 106 89

rata2 tiap aspek 108 46 76 17 106 89

skor tiap aspek 71.05 30.26 50.00 11.18 69.74 58.55

 Rekap Skor Sikap Ilmiah Awal Kelas Eksperimen

631

skorjumlahkode siswa
1 3 6

92.5 99 16

60.86 65.13 10.53
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Lampiran 60

2 4 5 7 8 9

1)p 2)k 3)kp 4)p 5)kp 6)p 7)kp 8)k 9)k 10)kp 11)kp 12)kp 13)p

UR-1 4 3 3.8 4 4 4 3.6 3 3 3.4 2.8 4 4 46.60 90

UR-2 3 3 3.2 3 3.8 3 3.4 2 3 3.4 1 4 0 35.80 69

UR-3 4 4 3.6 4 4 4 3.8 3 3 4 2.4 4 4 47.80 92

UR-4 4 3.33 3.6 4 3.8 4 3.4 2 3 3.4 0.8 4 0 39.33 76

UR-5 3 3.67 3.6 4 3.8 3 3.2 2 3 3.4 2 4 4 42.67 82

UR-6 3 3.33 3.4 4 3.8 4 3 2 3 3.4 1.2 4 4 42.13 81

UR-7 4 3.67 3.6 4 3.8 4 3.4 2 3 3.4 1.6 3.5 0 39.97 77

UR-8 4 3.67 3.6 4 3.8 4 3.4 2 3 3.4 0.8 4 4 43.67 84

UR-9 4 3.67 3.6 4 3.8 4 3.4 2 3 3.4 0.8 4 4 43.67 84

UR-10 4 3 3.4 4 3.8 4 3.8 0 3 3.8 0.8 3.5 4 41.10 79

UR-11 4 3 3.6 4 3.8 4 3.8 3 3 4 3 3.5 4 46.70 90

UR-12 4 3 3.4 3 3.8 2 3.6 0 3 3.4 0.8 3.5 4 37.50 72

UR-13 4 3.67 3.4 4 3.8 4 3.8 0 3 3.4 0.8 4 4 41.87 81

UR-14 4 3.67 3.6 4 3.8 4 4 2 3 3.4 1 4 4 44.47 86

UR-15 4 3.33 3.6 4 3.8 4 3.8 2 3 3.4 0.8 4 4 43.73 84

UR-16 3 3.67 3.4 4 3.8 3 3 2 3 3.4 0.8 4 3 40.07 77

UR-17 3 2.67 3.6 4 3.8 4 2.8 3 3 3.4 1.4 4 3 41.67 80

UR-18 4 3.33 3.6 3 4 4 3 2 3 4 3.6 4 3 44.53 86

UR-19 4 3.67 3.6 3 3.8 3 3.4 2 3 3.4 1 4 4 41.87 81

UR-20 4 3.67 3.4 3 3.8 2 3.2 2 3 3.4 0.8 4 4 40.27 77

UR-21 4 3.33 3.6 3 3.8 2 3.4 2 3 3.4 1.4 4 4 40.93 79

UR-22 4 3.33 3.6 3 3.8 3 3.4 2 3 3.4 1 4 4 41.53 80

UR-23 3 3 3.6 4 3.6 4 3.4 2 3 3.4 1 4 4 42.00 81

UR-24 4 3 3.4 4 3.8 4 3.4 2 3 3.4 1.2 4 3 42.20 81

UR-25 4 3 3.6 4 3.6 4 3.4 2 3 3.4 1.2 4 3 42.20 81

UR-26 3 2.67 3.6 4 3.8 3 3.4 2 3 3.4 1.8 4 3 40.67 78

UR-27 4 3.33 3.6 4 3.6 4 3.4 2 3 3.4 1.8 4 3 43.13 83

UR-28 3 3 3.4 4 3.6 2 3.2 2 3 3.4 1.8 4 4 40.40 78

UR-29 4 3.33 3.6 4 3.8 4 3.8 2 2 3.2 1 4 4 42.73 82

UR-30 4 3.33 3.6 4 3.8 4 3.4 2 3 3.2 0.8 4 4 43.13 83

UR-31 4 3 3.6 4 4 4 3.8 2 2 3.2 1.4 4 4 43.00 83

UR-32 4 3 3.6 4 3.8 4 3.8 2 3 3.2 1.2 3.5 4 43.10 83

UR-33 4 3 3.6 4 4 4 3.8 2 2 3.2 0.8 4 4 42.40 82

UR-34 4 3.67 3.6 4 4 4 3.4 2 3 3.2 1.4 4 4 44.27 85

UR-35 4 3.67 3.6 4 3.8 4 3.8 2 2 3.2 0.8 4 4 42.87 82

UR-36 4 3.33 3.6 4 4 4 3.2 2 3 3.2 1.2 4 4 43.53 84

UR-37 4 3.33 3.6 4 3.8 4 3.4 3 3 3.2 1.4 3.5 4 44.23 85

UR-38 4 3.67 3.6 4 4 4 3.8 2 2 3.2 1.4 4 4 43.67 84

nomor aspek SI 2 4 5 7 8 9

jumlah tiap indikator 144 126 135 145 145 138 132 75 109 129 50.8 149 133

rata2 tiap aspek 135 138 132 50.8 149 133

skor tiap aspek 88.82 90.79 86.84 33.42 98.03 87.5088.82 95.46 68.73

 Rekap Skor Sikap Ilmiah Akhir Kelas Eksperimen

1 3 6

135 145.1 104.4666667

kode siswa
1 3 6

jumlah skor
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Lampiran 61 

Uji N-gain tiap Aspek Sikap Ilmiah Kelas Eksperimen 

No Aspek Sikap Ilmiah skor awal SI skor akhir SI N-gain 

1 jujur 60.855263 88.815789 0.7142857 

2 terbuka 71.052632 88.947368 0.6181818 

3 tanggung jawab 65.131579 95.460526 0.8698113 

4 obyekrif 30.263158 90.789474 0.8679245 

5 bekerja sama 50 86.842105 0.7368421 

6 berpikir kritis 10.526316 68.72807 0.6504902 

7 rasa ingin tahu 11.184211 33.421053 0.2503704 

8 disiplin 69.736842 98.026316 0.9347826 

9 peduli lingkungan 58.552632 87.5 0.6984127 

 

Perhitungan menggunakan rumus dari Hake (1999) yaitu: 

N-gain =  

 =  

= 0,714 (contoh perhitungan No 1) 
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Lampiran 62

2 4 5 7 8 9

1)p 2)k 3)kp 4)p 5)kp 6)p 7)kp 8)k 9)k 10)kp 11)kp 12)kp 13)p

K-01 2 2 3 1 2 1 3 0 0 1 1 3 3 22 42

K-02 2 2 2 1 3 1 3 0 0 1 0 3 2 20 38

K-03 2 2 2 1 3 1 3 0 0 1 0 3 4 22 42

K-04 2 3 3 1 3 1 3 0 0 1 0 3 3 23 44

K-05 3 2 3 2 4 2 2 0 0 2 0 3 2 25 48

K-06 3 4 3 2 4 2 2 0 0 2 1 3 2 28 54

K-07 3 3 3 2 4 2 2 0 0 3 0 3 3 28 54

K-08 3 3 3 2 4 2 2 0 0 2 0 3 2 26 50

K-09 2 3 1 2 4 2 2 0 0 1 1 3 2 23 44

K-10 2 3 3 2 4 2 2 0 0 2 0 2 2 24 46

K-11 2 2 3 2 4 2 2 0 0 2 0 2 2 23 44

K-12 2 2 1 2 4 2 2 0 0 2 0 2 2 21 40

K-13 2 2 1 1 3 1 2 0 0 1 0 3 2 18 35

K-14 2 2 1 1 3 1 2 0 0 2 0 2 2 18 35

K-15 2 3 1 1 4 1 2 0 0 1 0 3 2 20 38

K-16 2 4 3 1 3 1 2 0 0 2 0 3 0 21 40

K-17 3 3 1 1 3 1 3 0 0 1 0 3 1 20 38

K-18 3 3 3 1 3 1 3 0 0 1 1 3 1 23 44

K-19 3 2 3 1 2 1 3 0 0 2 1 3 1 22 42

K-20 3 3 1 1 4 1 3 0 0 2 1 3 1 23 44

K-21 3 4 4 3 4 2 2 0 0 3 2 3 4 34 65

K-22 3 3 3 3 3 2 2 0 0 2 1 3 4 29 56

K-23 3 4 3 3 2 2 2 0 0 2 0 3 0 24 46

K-24 3 4 3 3 4 2 2 0 0 1 1 3 4 30 58

K-25 3 2 2 2 3 1 2 0 0 2 1 3 2 23 44

K-26 3 2 3 2 2 1 2 0 0 1 0 3 2 21 40

K-27 3 3 3 2 3 1 2 0 0 2 1 3 2 25 48

K-28 3 2 3 2 4 1 2 0 0 1 0 3 3 24 46

K-29 2 2 2 2 4 1 2 0 0 2 0 3 3 23 44

K-30 2 2 3 2 3 1 2 0 0 1 0 1 3 20 38

K-31 2 2 3 2 3 1 2 0 0 1 1 3 3 23 44

K-32 2 2 3 2 4 1 2 0 0 1 1 3 3 24 46

K-33 3 4 3 3 4 1 2 0 0 3 3 3 4 33 63

K-34 3 2 3 3 2 1 2 0 0 2 1 3 4 26 50

K-35 3 4 2 3 4 1 2 0 0 3 2 3 4 31 60

K-36 2 3 2 2 3 1 2 0 0 2 1 3 2 23 44

K-37 2 2 2 2 2 1 2 0 0 1 0 3 2 19 37

K-38 2 2 3 2 2 1 2 0 0 1 1 3 2 21 40

nomor aspek SI 2 4 5 7 8 9

jumlah tiap indikator 95 102 94 71 124 50 84 0 0 63 22 108 90

rata2 tiap aspek 94 50 84 22 108 90

skor tiap aspek 61.84 32.89 55.26 14.47 71.05 59.2164.80 64.14 13.82

 Rekap Skor Sikap Ilmiah Awal Kelas Kontrol

1 3 6

98.5 97.5 21

kode siswa
1 3 6

jumlah skor
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Lampiran 63

2 4 5 7 8 9

1)p 2)k 3)kp 4)p 5)kp 6)p 7)kp 8)k 9)k 10)kp 11)kp 12)kp 13)p

K-01 4 2.5 3.33 4 3 4 4 0 0 1.8 0.6 3.5 4 34.7 67

K-02 4 3 3.5 2 3 4 3 0 0 1.6 0.6 4 2 30.7 59

K-03 4 3 3.5 2 3.2 1 2.5 0 0 1.4 0.4 3.5 3 27.5 53

K-04 4 3 3.5 4 3.2 4 3.5 0 0 1.8 0.4 3.5 3 33.9 65

K-05 4 3.5 3.5 2 3.2 4 3.5 0 0 1.6 1.4 3.5 2 32.2 62

K-06 4 4 4 4 4 3 3.5 0 0 2.4 2.2 4 4 39.1 75

K-07 4 3.5 3.33 4 3 3 3 0 0 1.6 0.4 4 4 33.8 65

K-08 4 3.5 3.83 2 3.2 3 3.5 0 0 1.8 1 4 2 31.8 61

K-09 4 3.5 3.5 2 3.6 3 3.5 0 0 1.8 0.4 4 2 31.3 60

K-10 2 3 3.5 4 3 4 4 0 0 1.8 0.8 4 4 34.1 66

K-11 4 3.5 3.17 4 3 3 2.5 0 0 1.8 0.4 3.5 2 30.9 59

K-12 4 3 3.5 2 3 1 2.5 0 0 1.4 0.4 3.5 3 27.3 53

K-13 4 3 3.5 4 3 4 3.5 0 0 1.8 0.4 3.5 3 33.7 65

K-14 4 3 3.5 2 3 4 3 0 0 1.6 0.6 4 2 30.7 59

K-15 4 3 3.5 2 3 1 2.5 0 0 1.4 0.4 4 3 27.8 53

K-16 4 3 3.5 4 3 4 4 0 0 1.8 1.8 3.5 4 36.6 70

K-17 4 3 3.5 3 3 3 4 0 0 1.6 0.6 3.5 3 32.2 62

K-18 4 3 3.5 2 3 3 3.5 0 0 1.8 0.6 3 2 29.4 57

K-19 4 2.5 2.83 4 3 3 2 0 0 1.6 0.6 3.5 2 29 56

K-20 4 3 3.33 2 3 1 3 0 0 1.4 1.6 3.5 3 28.8 55

K-21 4 4 3.5 4 4 4 3.5 0 0 3.4 1.8 4 3 39.2 75

K-22 4 3 3.33 4 3.2 4 3.5 0 0 1.8 1 4 3 34.8 67

K-23 4 3 3.33 2 3.4 4 3.5 0 0 1.6 0.4 3.5 2 30.7 59

K-24 4 3.5 3.33 4 3.2 3 3 0 0 2 0.6 4 3 33.6 65

K-25 4 3 3.33 2 3.2 3 3.5 0 0 1.8 0.6 3 2 29.4 57

K-26 3 3 3.33 4 3 3 2 0 0 1.8 0.4 3.5 2 29 56

K-27 4 3 3.33 2 3 1 2.5 0 0 1.4 0.4 3.5 3 27.1 52

K-28 4 3 3.5 2 2.8 4 3 0 0 1.6 0.4 4 2 30.3 58

K-29 4 3 3.33 4 3 4 3.5 0 0 1.8 0.4 3.5 2 32.5 63

K-30 4 3 3.5 2 2.8 4 3 0 0 1.6 0.4 3.5 2 29.8 57

K-31 4 3 3.33 3 3.2 3 3.5 0 0 1.6 0.6 4 3 32.2 62

K-32 4 3 3.33 4 3.2 3 3 0 0 1.6 1 3.5 3 32.6 63

K-33 4 4 3.5 2 3.6 3 3.5 0 0 2.8 2 4 2 34.4 66

K-34 3 3 3 4 3.4 3 2 0 0 1.6 0.4 3.5 2 28.9 56

K-35 4 3.5 3.5 2 3.2 1 3 0 0 1.4 1.2 3.5 3 29.3 56

K-36 4 3 3.5 2 3.2 1 2.5 0 0 1.4 0.4 3.5 3 27.5 53

K-37 4 3 3.5 2 3 3 3.5 0 0 1.8 0.6 3 2 29.4 57

K-38 2 3 3.5 4 3 3 3.5 0 0 2 0.4 4 4 32.4 62

nomor aspek SI 2 4 5 7 8 9

jumlah tiap indikator 146 120 130 112 120 114 120 0 0 66.8 28.6 139 103

rata2 tiap aspek 130 114 120 28.6 139 103

skor tiap aspek 85.75 75.00 78.95 18.82 91.45 67.7687.34 76.25 43.95

1 3 6

132.75 115.9 66.8

 Rekap Skor Sikap Ilmiah Akhir Kelas Kontrol

kode siswa
1 3 6

jumlah skor
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Lampiran 64 

Uji N-gain tiap Aspek Sikap Ilmiah Kelas Kontrol 

No Aspek Sikap Ilmiah skor awal skor akhir N-gain 

1 jujur 64.802632 87.335526 0.6401869 

2 terbuka 61.842105 85.745614 0.6264368 

3 tanggung jawab 64.144737 76.25 0.3376147 

4 obyekrif 32.894737 75 0.627451 

5 bekerja sama 21.641274 78.947368 0.7313301 

6 berpikir kritis 13.815789 43.947368 0.3496183 

7 rasa ingin tahu 14.473684 18.815789 0.0507692 

8 disiplin 71.052632 91.447368 0.7045455 

9 peduli lingkungan 59.210526 67.763158 0.2096774 

 

Perhitungan menggunakan rumus dari Hake (1999) yaitu: 

N-gain =  

 =  

= 0,640 (contoh perhitungan No 1) 
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Lampiran 65

UJI PAIRED SAMPLE TEST  PENINGKATAN RATA-RATA SIKAP ILMIAH

No. Beda

Skor SI awal Skor SI akhir Skor SI awal Skor SI akhir (eksperimen) (kontrol) (Xdi)

1 46.15 89.62 42.31 66.79 43.46 24.49 18.97 360.03

2 46.15 68.85 38.46 59.04 22.69 20.58 2.12 4.47

3 57.69 91.92 42.31 52.88 34.23 10.58 23.65 559.50

4 40.38 75.64 44.23 65.19 35.26 20.96 14.29 204.34

5 40.38 82.05 48.08 61.92 41.67 13.85 27.82 773.98

6 42.31 81.03 53.85 75.19 38.72 21.35 17.37 301.78

7 38.46 76.86 53.85 65.06 38.40 11.22 27.18 738.72

8 44.23 83.97 50.00 61.22 39.74 11.22 28.53 813.71

9 40.38 83.97 44.23 60.19 43.59 15.96 27.63 763.32

10 36.54 79.04 46.15 65.58 42.50 19.42 23.08 532.54

11 40.38 89.81 44.23 59.36 49.42 15.13 34.29 1176.14

12 40.38 72.12 40.38 52.50 31.73 12.12 19.62 384.76

13 40.38 80.51 34.62 64.81 40.13 30.19 9.94 98.72

14 44.23 85.51 34.62 59.04 41.28 24.42 16.86 284.23

15 44.23 84.10 38.46 53.46 39.87 15.00 24.87 618.61

16 40.38 77.05 40.38 70.38 36.67 30.00 6.67 44.44

17 38.46 80.13 38.46 61.92 41.67 23.46 18.21 331.43

18 46.15 85.64 44.23 56.54 39.49 12.31 27.18 738.72

19 48.08 80.51 42.31 55.83 32.44 13.53 18.91 357.60

20 46.15 77.44 44.23 55.45 31.28 11.22 20.06 402.57

21 46.15 78.72 65.38 75.38 32.56 10.00 22.56 509.14

22 46.15 79.87 55.77 66.99 33.72 11.22 22.50 506.25

23 51.92 80.77 46.15 59.10 28.85 12.95 15.90 252.73

24 46.15 81.15 57.69 64.68 35.00 6.99 28.01 784.72

25 46.15 81.15 44.23 56.60 35.00 12.37 22.63 512.04

26 40.38 78.21 40.38 55.83 37.82 15.45 22.37 500.50

27 44.23 82.95 48.08 52.18 38.72 4.10 34.62 1198.22

28 48.08 77.69 46.15 58.27 29.62 12.12 17.50 306.25

29 44.23 82.18 44.23 62.56 37.95 18.33 19.62 384.76

30 42.31 82.95 38.46 57.31 40.64 18.85 21.79 475.02

31 44.23 82.69 44.23 61.99 38.46 17.76 20.71 428.70

32 46.15 82.88 46.15 62.76 36.73 16.60 20.13 405.14

33 46.15 81.54 63.46 66.15 35.38 2.69 32.69 1068.79

34 46.15 85.13 50.00 55.58 38.97 5.58 33.40 1115.39

35 46.15 82.44 59.62 56.35 36.28 -3.27 39.55 1564.30

36 46.15 83.72 44.23 52.88 37.56 8.65 28.91 835.80

37 40.38 85.06 36.54 56.54 44.68 20.00 24.68 609.08

38 46.15 83.97 40.38 62.31 37.82 21.92 15.90 252.73

Jumlah 1678.85 3098.85 1736.54 2305.83 1420.00 569.29 850.71 21199.18

Xd 22.3869771

sb
2

58.2288133

n 38

Nilai Kelas Eksperimen Nilai Kelas Kontrol
Xdi

2Peningkatan
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Lampiran 66

K P K P P K K K P

1 6 13 4 5 10 11 8 11 1 12 6 7 9 10 3 4 5 12 8 2 2 9 7 3 14 14 13

E-01 3 3 3 1 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 95 85

E-02 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 82 73

E-03 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 89

E-04 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 2 3 3 98 88

E-05 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 90 80

E-06 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 90 80

E-09 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 104 93

E-10 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 96 86

E-11 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 103 92

E-12 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 97 87

E-13 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 92 82

E-15 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 89 79

E-16 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 68

E-17 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 88 79

E-18 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 89 79

E-22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 92 82

E-23 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 86 77

E-24 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 92 82

E-25 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 68

E-26 2 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 94 84

E-27 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 87 78

E-28 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 104 93

E-29 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 100 89

E-32 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 82 73

E-33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 75

E-34 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 93 83

E-36 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 85 76

E-37 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 96 86

E-38 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 95 85

E-39 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 97

P P jumlah skor

Hasil Data Angket Sikap Ilmiah Kelas Eksperimen

6 7 8 9

K P K P P KKode

1 2 3 4 5
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Lampiran 67

K P K P P K K K P

1 6 13 4 5 10 11 8 11 1 12 6 7 9 10 3 4 5 12 8 2 2 9 7 3 14 14 13

K-01 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 85 76

K-02 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 100 89

K-03 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 90 81

K-04 2 2 2 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 85 76

K-06 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 107 96

K-07 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 80 71

K-08 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 99 88

K-09 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 78 70

K-10 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 4 4 68 61

K-11 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 84 75

K-12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 76 68

K-13 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 76 68

K-14 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 2 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 86 77

K-15 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 82 73

K-16 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 87 78

K-17 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 101 90

K-18 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 95 85

K-19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 109 97

K-20 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 88 79

K-21 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 90 80

K-22 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 71 63

K-23 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 78 70

K-24 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 73 65

K-25 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 81 72

K-26 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 73 65

K-27 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 81 72

K-28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 82 73

K-29 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 91 81

K-30 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 90 80

K-31 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 84 75

K-32 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 83 74

K-33 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 84 75

K-34 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 73 65

K-35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 110 98

K-36 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 92 82

K-37 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 78 70

K-38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 75

K P P

Hasil Data Angket Sikap Ilmiah Kelas Kontrol

6 7 8 9

jumlah skorKode

1 2 3 4 5

K P K P P
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Lampiran 68

SS S TS STS SS S TS STS SS S TS STS SS S TS STS SS S TS STS SS S TS STS

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

E-01 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0

E-02 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0

E-03 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0

E-04 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0

E-05 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0

E-06 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0

E-09 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0

E-10 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4 1 0 0 0

E-11 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0

E-13 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0

E-14 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0

E-15 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0

E-16 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0

E-17 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0

E-18 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0

E-22 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0

E-23 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0

E-24 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0

E-25 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0

E-26 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0

E-27 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0

E-28 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0

E-29 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0

E-32 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1

E-33 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0

E-34 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 4 1 0 0 0

E-36 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0

E-37 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0

E-38 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0

E-39 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0

Σ 91 9 14 6 1 83 4 15 11 0 92 7 18 5 0 93 7 19 4 0 87 7 14 8 1 86 7 13 9 1

% 30 46.67 20 3.333 13.33 50 36.67 0 23.33 60 16.67 0 23.33 63.33 13.33 0 23.33 46.67 26.67 3.333 23.33 43.33 30 3.333

Data Angket Tanggapan Siswa terhadap Penerapan Metode Ekperimen berpendekatan Inkuiri

jml jml jml jml

kode

tanggapan siswa

1 2 3 4 5 6

jml jml
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Lampiran 69 



296 

 

  

Lampiran 70 
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Lampiran 71 
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