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ABSTRAK

Putri, Eka Fitriani. 2013. Implementasi Media Game Make A Match Berbasis
Chemo-Edutainment (CET) Berbantu Praktikum Tipe Investigasi Kelompok
terhadap Pemahaman Konsep dan Keterampilan Generik Sains Siswa. Skripsi,
Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing (I) Dra. Sri Nurhayati, M.Pd., (II) Dra. Sri
Mantini R. S, M.Si.

Kata kunci : game Make A Match, praktikum tipe investigasi kelompok,
pemahaman konsep, keterampilan generik sains siswa.
Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar yang menempatkan siswa
belajar dalam kelompok yang beranggotakan beberapa siswa dengan tingkat
kemampuan dan latar belakang siswa yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh media game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment
(CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok terhadap pemahaman konsep
dan keterampilan generik sains siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, dan XI IPA 4 SMA Negeri 1 Comal. Desain
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest and postest group design.
Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling, diperoleh kelas
eksperimen (XI IPA 4) terdiri dari 38 siswa, kelas kontrol (XI IPA 2) terdiri dari
38 siswa. Diperoleh hasil penelitian bahwa rata-rata tes pemahaman konsep kelas
eksperimen sebesar 79,79, kelas kontrol sebesar 74,16. Hasil uji t menunjukkan
thitung 3,08 > ttabel 1,993 untuk dk 74 dan taraf signifikan 5%. Berdasarkan analisis
tersebut disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yaitu kelompok eksperimen
lebih baik daripada kelompok kontrol. Keterampilan generik sains siswa dengan
uji deskriptif menggunakan N-gain dihasilkan harga persentase N-gain
keterampilan generik sains pengamatan tidak langsung 77,5%, kesadaran tentang
skala 64%, bahasa simbolik 59,5%, logical frame 69%, hukum sebab akibat
61,5%, sehingga keterampilan generik sains siswa yang mudah dikembangkan
dalam penelitian ini adalah pengamatan tidak langsung, kesadaran tentang skala,
bahasa simbolik, logical frame, dan hukum sebab akibat.
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ABSTRACK

Putri, Eka Fitriani. 2013. Make A Match Game’s Implementation Based ChemoEdutainment (CET) Supported by Group Investigation Type Practice to
Understanding Concepts and Science Student’s Generic Skills. Final Project,
Chemistry Department Mathematic and Science Faculty Semarang State
University. Advisor Dra. Sri Nurhayati, M.Pd., co-advisor Dra. Sri Mantini R. S,
M.Si.
Keywords: Make A Match game, group investigation, concept‟s understand,
students' science generic skills.
Cooperative learning is learning strategy placing students study in group which
consists of students in different ability and background. The aim of this study to
investigate influence Make A Match game based of Chemo-Edutainment (CET)
assisted group practicum type of investigation to understanding science concepts
and generic skills of students. The population of this research are students of class
XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, and XI IPA 4. Design used in this research is a
pretest and posttest group design. Samples were taken with a random cluster
sampling technique, obtained experimental class XI IPA 4 consists of 38 students,
the control class XI Science 2 consists of 38 students. The results mean the test
understanding of concepts of 79.79 experimental class, control class is 74.16. The
test results showed thit 3,08 > t tab 1.993 for 74 hp and 5% significance level.
Based on the analysis concluded that there is a significant difference between the
average value of the post-test experimental group and the control group the
experimental group was better than the control group. Generic science skills of
students with descriptive test generated using N-gain percentage of generic
science skills 77.5% indirect observation, awareness of the scale of 64%, 59.5%
symbolic language, logical frame is 69%, the law of cause and effect 61 , 5%, so
the generic science skills of students who are easily developed in this study are the
indirect observation, awareness of the scale, symbolic language, logical frame,
and the law of cause and effect.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Pendidikan di sekolah tidak lepas dari kegiatan proses pembelajaran yang

dirancang secara sistematis yang dibuat oleh guru dalam bentuk satuan pelajaran.
Menciptakan proses pembelajaran yang mampu mengembangkan hasil belajar
semaksimal mungkin merupakan tugas dan kewajiban guru. Oleh karena itu,
seorang guru memerlukan strategi penyampaian materi untuk mendesain
pembelajaran yang dapat merangsang hasil belajar yang efektif dan efisien sesuai
dengan situasi dan kondisinya.
Pendidikan merupakan hubungan antarpribadi pendidik dan anak didik.
Dalam pergaulan terjadi kontak atau komunikasi antara masing-masing pribadi
(Hasbullah, 1999 : 5). Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar yang
menempatkan siswa belajar dalam kelompok yang beranggotakan beberapa siswa
dengan tingkat kemampuan, jenis kelamin dan latar belakang siswa yang berbeda.
Pembelajaran ini menekankan kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan
bersama. Salah satu pengembangan model pembelajaran dalam KTSP adalah
model pembelajaran kooperatif Make A Match memungkinkan interaksi sesama
siswa lebih besar dibandingkan interaksi siswa dengan guru, siswa akan lebih
paham dengan materi dan peran guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi
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siswa akan berusaha untuk memecahkan permasalahan yang sulit dengan
bekerjasama.
Pelajaran kimia kurang mendapat perhatian dari siswa, karena pola
pembelajaran kimia dapat dikatakan masih konvensional, maka sebagian dari
jumlah siswa yang ada, masih mendapat nilai dibawah rata-rata dan belum tuntas
dalam pembelajarannya. Dengan menggunakan pembelajaran aktif yang
menyenangkan dan dapat membuat siswa nyaman belajar atau menerima pelajaran
akan memotivasi siswa untuk memperhatikan pelajaran yang diberikan, dengan
demikian diharapkan nilai siswa dapat meningkat.
Media pembelajaran merupakan salah satu alat yang dapat digunakan
untuk membantu dan mempermudah guru dalam menyajikan materi. Oleh karena
itu dibutuhkan kreativitas guru dengan membuat inovasi media yang menarik
dalam pembelajaran kimia. Media yang inovatif serta dianggap menarik dalam
pembelajaran kimia disebut media Chemo-Edutainment (CET).
Pemahaman konsep adalah proses, cara, perbuatan mengerti atau
mengetahui secara detail mengenai konsep tentang materi ajar yang diajarkan ,
yang tercermin meningkatnya hasil belajar siswa. Model pembelajaran kooperatif
Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe
investigasi kelompok diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa
terhadap materi kimia larutan penyangga dan hidrolisis. Siswa dituntut aktif dalam
pembelajaran ini melalui permainan dan pelaksanaan praktikum.
Selain

pemahaman

konsep

yang

diharapkan

dapat

meningkat,

keterampilan generik sains juga dipandang perlu dalam pembelajaran. Melalui

3

game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe
investigasi kelompok, pemahaman konsep dan keterampilan generik sains
diharapkan dapat berkembang secara optimal. Dalam pembelajaran siswa
sebaiknya dilibatkan dalam memahami proses terjadinya fenomena fisis dengan
mengamati peristiwa yang terjadi melalui eksperimen, mencatat data dan
kecenderungan yang muncul dari fenomena tersebut. Dengan demikian, proses
pembelajaran menjadi lebih menarik sebab siswa memperoleh pengalaman
langsung dan siswa dapat mengkontruksi pengetahuan dan ide-ide kreatif yang
didapatnya dari hasil pengamatan dan diskusi, sehingga perkembangan siswa
tidak hanya terjadi pada aspek pengetahuan saja tetapi juga melalui pengalaman
langsung melakukan praktikum di sekolah mengenai materi yang diajarkan.
Pembelajaran

kooperatif

investigasi

kelompok

diharapkan

dapat

meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan generik sains siswa melalui
praktikum kimia materi buffer dan hidrolisis. SMA Negeri 1 Comal merupakan
SMA yang sudah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
SMA ini memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti perpustakaan, ruang
multimedia, dan laboratotium IPA. Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti
dan wawancara dengan guru kimia di SMA tersebut diperoleh informasi, bahwa
ketuntasan klasikal siswa dalam menguasai materi pokok larutan penyangga dan
hidrolisis untuk tahun ajaran 2011/2012 kurang dari 75%. Nilai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) di sekolah tersebut untuk mata pelajaran kimia
adalah 75, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa
untuk materi pokok larutan penyangga dan hidrolisis tidak mencapai standar
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kelulusan kompetensi. Hal ini disebabkan pengalaman belajar yang diberikan guru
lebih ditekankan pada kegiatan ceramah dan latihan soal serta praktikum di
laboratorium belum optimal. Kegiatan tersebut terkesan monoton dan belum
menekankan pada kegiatan aktif siswa (student centered) dalam membangun
konsep. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan
menggunakan model pembelajaran inovatif yang tepat dalam penerapannya di
kelas.
Salah satu diantara beberapa pembelajaran yang dapat menjembatani
permasalahan tersebut adalah pembelajaran kooperatif tipe praktikum investigasi
kelompok. Secara substansial, hal yang ditawarkan dalam metode ini adalah suatu
bentuk proses belajar mengajar dengan melibatkan siswa sejak awal pembelajaran
dengan pemberian masalah, menjawab permasalahan melalui investigasi,
memaparkan hasil investigasi dan penilaian pada akhir pembelajaran. Dalam
pembelajaran kooperatif investigasi kelompok dimungkinkan siswa untuk terlibat
secara aktif dalam proses pembelajaran dan penilaian, sehingga memberi dampak
positif terhadap berbagai interaksi dan komunikasi timbal balik antara guru
dengan siswa, siswa dengan sesamanya dan lingkungan belajarnya. Pembelajaran
kooperatif investigasi kelompok yang dalam penelitian ini dilakukan melalui
praktikum kimia materi larutan penyangga dan hidrolisis memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengkontuksi pengetahuannya sendiri, menyampaikan ideide kreatif yang didapatnya dari hasil pengamatan dan diskusi, sehingga dapat
memahami konsep yang diajarkan.
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Penelitian terdahulu yang mendukung rencana penelitian ini diantaranya:
Adetya Sandy (2010: 48) membuktikan bahwa penggunaan game Make A Match
berbasis Chemo-Edutainment (CET) mampu meningkatkan hasil belajar kimia
dengan hasil analisis ini menunjukkan thitung = 7,36 dengan kriteria uji pihak
kanan, untuk

dan dk = n – 1 =37 -1 = 36 diperoleh t(0,95)(36) = 1,69.

Agung Tri Prasetya dkk menganalisis penelitiannya mengenai pengaruh
penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dengan pendekatan CET
menghasilkan harga koefisien korelasi biserial (rb) sebesar 0,676 dengan
pengaruh positif terhadap hasil belajar sebesar 45,70%.
Hal ini mendukung rencana penelitian tentang Implementasi Media Game
Make A Match Berbasis Chemo-Edutainment (CET) Berbantu Praktikum Tipe
Investigasi Kelompok terhadap Pemahaman Konsep dan Keterampilan Generik
Sains Siswa SMA Negeri 1 Comal.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang
akan diteliti yaitu:
1.

Apakah implementasi media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok pada
materi larutan penyangga dan hidrolisis memberikan pengaruh terhadap
pemahaman konsep dan keterampilan generik sains siswa SMA Negeri
1 Comal?
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2.

Berapa besar pengaruh implementasi media game Make A Match
berbasis

Chemo-Edutainment

(CET)

berbantu

praktikum

tipe

investigasi kelompok pada materi larutan penyangga dan hidrolisis
terhadap pemahaman konsep dan keterampilan generik sains siswa
SMA Negeri 1 Comal?

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui pengaruh implementasi media game Make A Match
berbasis

Chemo-Edutainment

(CET)

berbantu

praktikum

tipe

investigasi kelompok pada materi larutan penyangga dan hidrolisis
terhadap pemahaman konsep dan keterampilan generik sains siswa
SMA Negeri 1 Comal
2. Mengetahui besar pengaruh implementasi media game Make A Match
berbasis

Chemo-Edutainment

(CET)

berbantu

praktikum

tipe

investigasi kelompok pada materi larutan penyangga dan hidrolisis
terhadap pemahaman konsep dan keterampilan generik sains siswa
SMA Negeri 1 Comal
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1.4

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang
pembelajaran menggunakan media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok yang
dapat dijadikan sebagai suatu alternatif proses pembelajaran di dalam kelas
maupun diluar kelas.
2. Manfaat praktis
1) Bagi sekolah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang
baik bagi sekolah sehingga dapat meningkatkan kualitas proses
pembelajaran pada khususnya dan kualitas sekolah pada umumnya.
2) Bagi guru
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
tentang penggunaan

game Make A Match berbasis Chemo-

Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
yang bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif proses pembelajaran,
baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
3) Bagi siswa
Implementasi media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
diharapkan dapat memberikan bantuan kepada siswa untuk lebih aktif
dan lebih fokus sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah dan
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menyenangkan. Dengan pembelajaran ini siswa juga memperoleh
modal kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi
tantangan dalam kehidupan dan karir di lingkungan yang semakin
kompleks ini.
4) Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam
pengembangan penelitian berikutnya.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Tinjauan Tentang Make A Match
Make A Match atau Mencari Pasangan (Lorna Curran, 1994) merupakan

model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif yang menyenangkan
sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton. Make A Match adalah media
pembelajaran yang menggunakan kartu sebagai media dimana kita harus mencari
pasangan kartu yang kita pegang (soal dan jawaban).
Hal-hal yang perlu disiapkan jika pembelajaran dikembangkan dengan Make
A Match adalah kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu berisi pertanyaanpertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
tersebut (Agus Suprijono, 2009 : 94)
Langkah-langkah dalam Make A Match :
1. Guru menyiapkan beberapak kartu yang berisi beberapa konsep atau topik
yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan
bagian lainnya kartu jawaban.
2. Setiap siswa mendapat satu buah kartu.
3. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang.
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4. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan
kartunya (soal jawaban).
5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu
diberi poin.
6. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang
berbeda dari sebelumnya.
7. Demikian seterusnya.
8. Kesimpulan/penutup.
(Depdiknas, 2008)
Aturan dalam game Make A Match ini sebagai berikut :
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Sebelum main ke game,
guru memberikan 10 soal pemanasan yang harus dikerjakan terlebih
dahulu dengan benar.
2. Kelompok yang dapat menjawab benar semua soal sebelum waktu habis
dapat langsung melanjutkan ke game.
3. Dalam game kelompok besar tadi dibagi lagi dalam kelompok kecil yaitu
kelompok jawaban dan kelompok soal.
4. Untuk kelompok soal dapat mengambil lembar kartu soal dimana kartu
soal pada lembar tersebut dalam keadaan tertutup, sedang kelompok
jawaban mengambil bahan diskusi. Untuk kartu jawaban telah disediakan
guru yang diletakkan dalam wadah untuk tiap kelompok.
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5. Untuk kartu soal diberi kode huruf abjad dari A, B, C, dst. Sedangkan
kartu jawaban diberi kode angka dari 1, 2, 3, dst.
6. Kelompok soal bertugas membacakan soal yang ada pada kartu soal dan
menempelkan kartu jawaban yang diberikan kelompok jawaban.
7. Kelompok jawaban bertugas memilih kode dari kartu soal dan menjawab
soal yang berkaitan dengan bahan diskusi dengan memberikan kartu
jawaban yang benar pada kelompok soal.
8. Setelah waktu habis, guru bersama siswa mendiskusikan hasil game
tersebut dan memberikan skor untuk setiap jawaban yang benar.
9. Pemenangnya adalah kelompok besar dengan skor tertinggi.

2.2

Teori yang Mendasari Pembelajaran Berbasis CET

2.2.1

Teori Belajar Behavioristik
Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku

yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui
rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif (respon)
berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan
belajar anak, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar.
Sedangkan respons adalah akibat atau dampak, berupa reaksi fisik terhadap
stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat dan kecenderungan
perilaku S-R (stimulus-Respon).
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2.2.2

Teori Belajar Konstruktivisme
Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran

konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit,
yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong.
Disamping itu teori ini memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar
atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau
kebutuhannya tersebut denga bantuan fasilitasi orang lain Dari keterangan diatas
dapatlah ditarik kesimpulan bahwa teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia
untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal
lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri.
Konstruktivime lebih menekankan pengembangan konsep dan pengertian
yang mendalam. Konstruktivisme lebih menekankan pengetahuan sebagai konstruksi
aktif si belajar.Dalam teori ini kreatifitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka
untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif mereka. Mereka akan terbantu
menjadi orang yang kritis menganalisis sesuatu hal karena mereka berfikir dan bukan
meniru saja.
Kadang–kadang orang menganggap bahwa konstruktivisme sama dengan
Teori Pencarian Sendiri (Inguiry Approach) dalam belajar. Sebenarnya kalau dilihat
secara teliti, kedua teori ini tidak sama. Dalam banyak hal mereka punya kesamaan,
seperti penekanan keaktifan siswa untuk memenuhi suatu hal. Dapat terjadi bahwa
metode pencarian sendiri memang merupakan metode konstruktivisme tetapi tidak
semua semua konstruktivis dengan metode pencarian sendiri. Dalam konstruktivisme
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terlibih yang personal sosial, justru dikembangkan belajar bersama dalam kelompok.
Hal ini yang tidak ada dalam metode mencari sendiri. Bahkan, dalam praktek metode
pencarian sendiri tidak memungkinkan siswa mengkonstruk pengetahuan sendiri,
karena langkah-langkah pencarian dan bagaimana pencarian dilaporkan dan
dirumuskan sudah dituliskan sebelumnya.
Adapun tujuan dari teori ini dalah sebagai berikut:
1) Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa
itu sendiri.
2) Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengejukan pertanyaan dan
mencari sendiri jawabannya
3) Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman
konsep secaralengkap.
4) Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri.
Dari teori belajar dan pembelajaran di atas dapat diambil kesimpulan tentang
pengertian belajar yaitu suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan dan
ketrampilan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya.
2.2.3

Pembelajaran Berbasis Chemo Edutainment (CET)
Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan

dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan dan minat
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serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Ibrahim dan
Syaodih, 2003).
Secara umum media biasanya dikelompokkan kedalam:
1) Media Visual (pandang)
2) Media Audio (dengar)
3) Media Audio Visual (pandang dan dengar)
Media visual yaitu alat-alat yang dapat memperlihatkan rupa atau bentuk,
yang kita kenal dengan alat peraga. Alat-alat visual ini terbagi dalam alat visual dua
dimensi dan tiga dimensi. Alat visual dua dimensi terbagi dua juga yaitu: (1) pada
bidang yang tidak transparan (tidak diproyeksikan) misalnya gambar diatas karton,
leaflet, Koran, kliping, gambar model. (2) pada bidang yang transparan
(diproyeksikan) misalnya film, slide, transparansi, microfilm.
Karakteristik media antara lain setiap media memiliki kekhasan, keunggulan
dan kelemahan. Guna menilai suatu media dapat digunakan acuan:
1) Praktis dan sederhana.
2) Keluwesan (sesuai dengan nilai dan budaya setempat, sesuai keinginan
pemakai).
3) Jangkauan (dilihat dari jarak dan lingkup penerima: individual, klasikal,
massal).
4) Ketergantungan (guru, prasarana/saluran, kemampuan pemakai)
5) Kendali belajar (guru, tujuan/isi media)
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Media CET adalah media pembelajran yang dianggap menarik dan
menyenangkan sehingga dapat memotivasi dan membuat siswa tertarik untuk
mempelajari kimia. Semua media inovatif dan menyenangkan yang sesuai untuk
pembelajran kimia dapat dianggap sebagai media CET. Contohnya adalah papan
hooks, molymood, buku saku, TTS, pembelajaran berbantuan komputer dan
sebagainya. Media
adalah media

pembelajaran

yang

yang ditekankan melalui

menggabungkan

unsur

education

pendekatan CET
(pendidikan) dan

entertainment (hiburan).

2.3

Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Kauchak dan Eggen (1993), belajar kooperatif merupakan suatu

kumpulan strategi mengajar yang digunakan untuk membantu siswa satu dengan
siswa yang lain dalam mempelajari sesuatu. Slavin (2009) dalam pembelajaran
kooperatif siswa bekerjasama dalam kelompok kecil, mereka saling membantu untuk
mempelajari suatu materi. Hal yang serupa diungkapkan oleh Thompson dan Smith
(Ratumanan, 2000), yaitu dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerjasama dalam
kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari materi akademik dan keterampilan
antar pribadi. Anggota-anggota kelompok bertanggungjawab atas ketuntasan tugastugas kelompok dan untuk mempelajari materi itu sendiri.
Dalam pembelajaran kooperatif kelas disusun atas kelompok-kelompok kecil.
Setiap kelompok biasanya terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan berbeda-beda,
yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Jika kondisi memungkinkan , dalam pembentukan
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kelompok hendaknya diperhatikan juga perbedaan suku, budaya, dan jenis kelamin.
Siswa tetap berada dalam kelompoknya selama beberapa kali pertemuan. Aktivitas
siswa antara lain mengikuti penjelasan guru secara aktif, bekerjasama menyelesaikan
tugas-tugas dalam kelompok, memberikan penjelasan kepada teman sekelompoknya,
mendorong kelompok untuk berpartisipasi secara aktif, berdiskusi, dan sebagainya.
Agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, siswa diberi lembar kegiatan
yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja
kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi yang
disajikan guru dan saling membantu teman sekelompoknya untuk mencapai
ketuntasan belajar. Dalam pembelajaran kooperatif penghargaan diberikan kepada
kelompok.
Pembelajaran

kooperatif

memanfaatkan

kecenderungan

siswa

untuk

berinteraksi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam setting kelas, siswa
lebih banyak belajar dari satu teman ke teman yang lain diantara sesama siswa
daripada belajar dari guru.
Menurut Slavin (2009), aktivitas pembelajaran kooperatif dapat memainkan
banyak peran dalam pelajaran. Dalam satu pelajaran tertentu, pembelajaran kooperatif
dapat digunakan untuk tiga tujuan berbeda. Sebagai contoh, dalam suatu pelajaran
tertentu para siswa bekerja berkelompok untuk berupaya menemukan sesuatu,
misalnya saling membantu mengungkapkan prinsip-prinsip suara melalui pengamatan
dan aktivitas menggunakan botol berisi air. Setelah pelajaran selesai, siswa dapat
bekerja sebagai kelompok-kelompok diskusi. Akhirnya siswa mendapat kesempatan
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bekerjasama untuk memasukkan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai
segala sesuatu tentang pelajaran tersebut sebagai persiapan untuk kuis, bekerja dalam
suatu format belajar kelompok. Di dalam skenario yang lain, kelompok kooperatif
dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah kompleks.
Menurut Slavin (2009) beberapa keuntungan dalam pembelajaran kooperatif
adalah sebagai berikut :
1) Siswa bekerjasama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi
norma-norma kelompok.
2) Siswa aktif membantu dan mendorong semangat untuk sama-sama
berhasil.
3) Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan
keberhasilan kelompok.
4) Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka
dalam berpendapat.
5) Interaksi antar siswa juga membantu meningkatkan perkembangan
kognitif yang non konservatif menjadi konservatif (Teori Piaget).

2.4

Model Pembelajaran Investigasi Kelompok

2.4.1

Model Pembelajaran Investigasi
Investigasi atau penyelidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang

memberikan kemungkinan siswa untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui
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berbagai kegiatan dan hasil benar sesuai pengembangan yang dilalui siswa (Soppeng,
2009) . Kegiatan belajarnya diawali dengan pemecahan soal-soal atau masalahmasalah yang diberikan oleh guru, sedangkan kegiatan belajar selanjutnya cenderung
terbuka, artinya tidak terstruktur secara ketat oleh guru, yang dalam pelaksananya
mengacu pada berbagai teori investigasi.
Menurut Height (dalam Krismanto, 2004), investigasi berkaitan dengan
kegiatan mengobservasi secara rinci dan menilai secara sistematis. Jadi investigasi
adalah proses penyelidikan yang dilakukan seseorang, dan selanjutnya orang tersebut
mengkomunikasikan hasil perolehannya, dapat membandingkannya dengan perolehan
orang
Pada investigasi, siswa bekerja secara bebas, individual atau berkelompok.
Guru hanya bertindak sebagai motivator dan fasilitator yang memberikan dorongan
siswa untuk dapat mengungkapkan pendapat atau menuangkan pemikiran mereka
serta menggunakan pengetahuan awal mereka dalam memahami situasi baru. Guru
juga berperan dalam mendorong siswa untuk dapat memperbaiki hasil mereka sendiri
maupun hasil kerja kelompoknya. Kadang mereka memang memerlukan orang lain,
termasuk guru untuk dapat menggali pengetahuan yang diperlukan, misalnya melalui
pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terarah, detail atau rinci. Dengan
demikian guru harus selalu menjaga suasana agar investigasi tidak berhenti di tengah
jalan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulakan bahwa Investigasi adalah
proses penyelidikan yang dilakukan seseorang, dan selanjutnya orang tersebut
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mengkomunikasikan hasil perolehannya, dapat membandingkannya dengan perolehan
orang lain, karena dalam suatu investigasi dapat diperoleh satu atau lebih hasil.

2.4.2

Model Pembelajaran Investigasi Kelompok
Menurut Aunurrahman (2009:152) Seorang guru dapat menggunakan strategi

investigation kelompok di dalam proses pembelajaran dengan beberapa keadaan,
antara lain sebagai berikut:
1) Bilamana guru bermaksud agar siswa-siswa mencapai studi yang
mendalam tentang isi atau materi, yang tidak dapat dipahami secara
memadai dari sajian-sajian informasi yang terpusat pada guru.
2) Bilamana guru bermaksud mendorong siswa untuk lebih skeptis tentang
ide-ide yang disajikan dari fakta-fakta yang mereka dapatkan
3) Bilamana guru bermaksud meningkatkan minat siswa terhadap suatu topik
yang memotivasi mereka membicarakan berbagai persoalan di luar kelas
4) Bilamana guru bermaksud membantu siswa memahami tindakan-tindakan
pencegahan yang diperlukan atas interpretasi informasi yang berasal dari
penelitian-penelitian orang lain yang mungkin dapat mengarah pada
pemahaman yang kurang positif
5) Bilamana guru bermaksud mengembangkan keterampilan-keterampilan
penelitian,

yang selanjutnya dapat mereka pergunakan di dalam situasi

belajar yang lain, seperti halnya cooperative learning
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6) Bilamana guru menginginkan peningkatan dan perluasan kemampuan
siswa.
Ibrahim (dalam Yasa, 2000:23) menyatakan dalam kooperatif tipe investigasi
kelompok guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau
6 siswa heterogen dengan mempertimbangkan keakraban dan minat yang sama dalam
topik tertentu. Siswa memilih sendiri topik yang akan dipelajari, dan kelompok
merumuskan penyelidikan dan menyepakati pembagian kerja untuk menangani
konsep-konsep penyelidikan yang telah dirumuskan. Dalam diskusi kelas ini
diutamakan keterlibatan pertukaran pemikiran para siswa.
Slavin (2009: 218), mengemukakan tahapan-tahapan dalam menerapkan
pembelajaran investigasi kelompok adalah sebagai berikut:
Tahap 1: Mengidentifikasikan Topik dan Mengatur Murid ke dalam
Kelompok (Grouping)
1.1 Para siswa meneliti beberapa sumber, memilih topik, dan
mengkategorikan saran-saran.
1.2 Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik
yang telah mereka pilih.
1.3 Komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan siswa dan harus
bersifat heterogen.
1.4 Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan memfasilitasi
pengaturan.
Tahap 2: Merencanakan Tugas yang akan Dipelajari (Planning)
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2.1 Para siswa merencanakan bersama mengenai:
Apa yang kita pelajari ?
Bagaimana kita mempelajarinya?
Siapa melakukan apa? (pembagian tugas).
Untuk tujuan atau kepentingan apa kita menginvestigasi topik ini?
Tahap 3: Melaksanakan Investigasi ( Investigation)
3.1 Para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat
kesimpulan.
3.2 Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan
kelompoknya.
3.3 Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensintesis
semua gagasan.
Tahap 4: Menyiapkan Laporan Akhir (Organizing)
4.1 Anggota kelompok menentukan pesan-pesan essensial dari proyek
mereka.
4.2 Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan, dan
bagaimana mereka akan membuat presentasi mereka
4.3 Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara untuk
mengkoordinasikan rencana-rencana presentasi.
Tahap 5: Mempresentasikan Laporan Akhir (Presenting)
5.1 Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai macam bentuk
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5.2 Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengarnya secara
aktif
5.3 Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan
presentasi

berdasarkan kreteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh

seluruh anggota kelas.
Tahap 6: Evaluasi (Evaluating)
6.1 Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik tersebut,
mengenai tugas yang telah mereka kerjakan, mengenai keefktifan
pengalaman-pengalaman mereka
6.2 Guru dan murid berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran siswa.
6.3 Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran paling tinggi
Berdasarkan uraian di atas bahwa model pembelajaran investigasi kelompok
ialah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok yang bersifat heterogen
dimana setiap anggota kelompok mempunyai tanggung jawab yang sama dalam
mencapai tujuan pembelajaran.

2.5

Pemahaman Konsep
Belajar

konsep merupakan

hasil

utama

pendidikan.

Konsep-konsep

merupakan batu-batu pembangun (building blocks) berpikir (Dahar,1989). Konsepkonsep merupakan dasar bagi proses-proses mental yang lebih tinggi untuk
merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi. Untuk memecahkan
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masalah, seorang siswa harus mengetahui aturan-aturan yang relevan, dan aturanaturan ini didasarkan pada konsep-konsep yang diperolehnya. Pendekatan konsep
merupakan bentuk instruksional kognitif yang memberi kesempatan siswa
berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan menemukan prinsip sendiri.
Beberapa ciri konsep adalah sebagai berikut (Anitah W., dkk, 2007) :
1) Konsep merupakan buah pikiran yang dimiliki seseorang atau sekelompok
orang. Konsep tersebut ialah semacam simbol.
2) Konsep timbul sebagai hasil pengalaman manusia dengan menggunakan lebih
dari satu benda, peristiwa atau fakta. Konsep tersebut ialah suatu generalisasi.
3) Konsep ialah hasil berpikir abstrak manusia yang merangkum banyak
pengalaman.
4) Konsep merupakan perkaitan fakta-fakta atau pemberian pola pada faktafakta.
5) Suatu konsep dapat mengalami modifikasi disebabkan timbulnya fakta-fakta
baru.
Jadi konsep dapat merupakan konsep konkrit dan konsep abstrak. Beberapa
konsep ada kalanya dapat digabungkan. Gabungan konsep-konsep ini merupakan
generalisasi, dan disebut prinsip ilmiah. Sebagai contoh, asam dapat bereaksi dengan
basa membentuk garam. Beberapa penulis menggunakan juga istilah konsep untuk
prinsip ilmiah atau generalisasi, kita dapat menggunakan kedua pengertian ini untuk
konsep.
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Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam merencanakan
pembelajaran dengan pendekatan konsep (Dahar, 1989) :
1) Konsep-konsep yang akan diajarkan harus dinyatakan secara tegas dan
lengkap.
2) Prasyarat atau konsep-konsep yang telah diketahui dan diperlukan dapat
digunakan dalam proses pembelajaran.
3) Urutan kegiatan pembelajaran seharusnya memberikan pengalaman yang
memadai, sesuai dengan konsep yang akan dipelajari maupun konsep yang
telah ada.
Pemahaman adalah kemampuan menerangkan sesuatu dengan kata-kata
sendiri, mengenali sesuatu yang dinyatakan dengan kata-kata yang berbeda dengan
yang terdapat dalam buku teks. Dengan demikian, pemahaman konsep diartikan
sebagai kemampuan seseorang dalam mengungkapkan kembali suatu objek tertentu
berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh objek tersebut.

2.6

Keterampilan Generik Sains
Kompetensi generik adalah kompetensi yang digunakan secara umum dalam

berbagai kerja ilmiah. Kompetensi generik diturunkan dari keterampilan proses
dengan cara memadukan keterampilan itu dengan komponen-komponen alam yang
dipelajari dalam sains yang terdapat pada struktur konsep atau prinsip segitiga
pengkajian alam. Karena itu, kompetensi generik lebih mudah dipahami dan
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dilaksanakan daripada keterampilan proses, serta penilainnya pun lebih mudah.
Kompetensi generik kurang berlaku umum dibandingkan dengan keterampilan
proses, tetapi lebih berlaku umum dibandingkan dengan kompetensi dasar.
Keterampilan generik sains adalah keterampilan yang dapat digunakan untuk
mempelajari berbagai konsep dan menyelesaikan berbagai masalah sains. Dalam satu
kegiatan ilmiah, misalnya kegiatan memahami konsep, terdiri dari beberapa
kompetensi generik. Kegiatan-kegiatan ilmiah yang berbeda dapat mengendung
kompetensi-kompetensi generik yang sama. Ciri dari pembelajaran sains melalui
keterampilan generik sains adalah membekalkan keterampilan generik sains kepada
siswa sebagai pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi (Brotosiswoyo
dalam Sunyono 2009 : 8). Menurut liliasari dkk (2007) Keterampilan generik kimia
adalah kemampuan berpikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan kimia yang
dimilikinya.
Menurut Brotosiswoyo (dalam Sunyono : 2009) Kemampuan generik sains
dalam pembelajaran IPA dapat dikategorikan menjadi 9 indikator yaitu: (1)
pengamatan langsung (direct observation); (2) pengamatan tak langsung (indirect
observation) (3) kesadaran tentang skala besaran (sense of scale); (4) bahasa simbolik
(symbolic languange); (5) kerangka logika taat-asas (logical self-consistency) dari
hukum alam; (6) inferensi logika; (7) hukum sebab akibat (causality); (8) pemodelan
matematika (mathematical modeling); (9) membangun konsep (concept formation).
Kemudian Sudarmin (2007) menambahkan keterampilan generik iatas dengan
keterampilan abstraksi, sehingga terdapat 10 indikator keterampilan generik.
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Makna dari setiap keterampilan generik sains tersebut adalah (Liliasari dkk, 2007 : 4)
1.

Pengamatan langsung
Sains merupakan ilmu tentang fenomena dan perilaku sepanjang masih

dapat diamati oleh manusia. Hal ini menuntut adanya kemampuan manusia
untuk melakukan pengamatan langsung dan mencari keterkaitan-keterkaitan
sebab akibat dari pengamatan tersebut.
2.

Pengamatan tak langsung
Dalam pengamatan tak langsung alat indera yang digunakan manusia

memiliki keterbatasan. Untuk mengamati keterbataan tersebut manusia
melengkapi diri dengan berbagai peralatan.
3.

Kesadaran tentang skala besaran
Dalam alam banyak ukuran yang tidak sesuai dengan ukuran benda

yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya protein ukuran
molekulnya sangat besar dan rumus strukturnya kompleks, sebaliknya
elektron sangat kecil dan sederhana, waktu paruh zat radioaktif dapat
bervariasi misalnya Po-214 hanya 1,6 x 10-4 detik sedangkan U-238 waktu
paruh 5 x 109 tahun. Untuk mempelajari hal tersebut maka kesadaran tentang
skala besaran.
4.

Bahasa simbolik
Agar terjadi komunikasi dalam kimia diseluruh dunia perlu adanya

bahasa simbolik misalnya lambang unsur, arah panah yang menunjukkan
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persamaan reaksi searah/kesetimbangan, tanda kurung persegi untuk
menyatakan konsentrasi, pH dan banyak bahasa simbolik lainnya.
5.

Kerangka logika taat asas
Pada pengamatan gejala alam dalam waktu yang akan panjang akan

ditemukan sejumlah hukum-hukum, namun akan ditemukan “keganjilan”
secara logika. Untuk menjawab hal tersebut pula digunakan kerangka logika
taat asas dengan menemukan suatu teori baru. Misalnya reaksi-reaksi
biokimia yang sangat rumit namun dapat berlangsung dalam tubuh makhluk
hidup (in-vivo) yang suhunya jauh lebih rendah dibandingkan dengan bila
reaksi yang sama berlangsung di luar tubuh makhluk hidup (in-vitro).
Jawaban terhadap gejala tersebut adalah enzim sebagai katalis dan
berlangsungnya couple reaction.
6.

Inferensi logika
Dalam sains banyak fakta yang tak dapat diamati langsung namun

dapat ditemukan melalui inferensi logika dari konsekuensi-konsekuensi logis
pemikiran dalam sains. Misalnya suhu nol Kelvin sampai saat ini belum dapat
direalisasikan keberadaanya, tetap diyakini bahwa itu benar.
Dalam pengembangan aspek proses sains, inferensia diartikan sebagai
kegiatan menyimpulkan dari data yang diberikan atau premis-premis kepada
suatu contoh yang lain.
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7.

Hukum sebab akibat
Salah satu ciri sains adalah bertolak dari hukum sebab-akibat misalnya

apabila konsentrasi pereaksi diperbesar, maka reaksi berlangsung lebih cepat.
Pada suatu kesetimbangan kimia akan terjadi pergeseran kesetimbangan
apabila diberikan reaksi terhadap kesetimbangan tersebut. Misalnya
kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dengan arah
penambahan zat, suatu reaksi eksoterm akan berlangsung baik apabila suhu
sistem diturunkan.
8.

Pemodelan matematik
Untuk menjelaskan banyak hubungan dari gejala alam yang diamati

diperlukan bantuan pemodelan matematik. Melalui pemodelan tersebut
diharapkan dapat diprediksikan dengan tepat bagaimana kecenderungan
hubungan ataupun perubahan dari sederetan fenomena alam. Misalnya
besarnya tekanan osmotik larutan dapat ditentukan berdasarkan perkalian
MRT, pH larutan dapat ditentukan berdasarkan –log[H+] larutan tersebut.
9.

Membangun konsep
Tidak semua gejala alam dapat dipahami dengan bahasa sehari-hari,

karena itu diperlukan bahasa dengan termonologi khusus, yang dikenal
sebagai konsep. konsep-konsep yang dibangun perlu diuji keterterapannya
untuk mengembangkan lebih lanjut.
Adapun indikator-indikator dari setiap keterampilan generik sains disajikan
pada tabel 2.1
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Tabel 2.1 Indikator Keterampilan Generik Sains
No
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Keterampilan
Indikator
Generik Sains
Pengamatan
a. Menggunakan sebanyak mungkin indera dalam mengamati
langsung
percobaan / fenomena alam.
b. Mengumpulkan fakta-fakta hasil percobaan kimia atau fenomena
alam.
c. Mencari perbedaan dan persamaan
Pengamatan
Menggunakan alat ukur sebagai alat bantu indera dalam
tidak langsung
mengamati percobaan kimia / gejala alam.
Kesadaran
Menyadari obyek-obyek alam dan kepekaan yang tinggi terhadap
tentang skala
skala numerik sebagai besaran / ukuran skala mikroskopis
ataupun makroskopis
Bahasa
a. Memahami simbol, lambang dan istilah kimia
simbolik
b. Memahami makna kuantitatif satuan dan besaran dari suatu
persamaan reaksi.
c. Menggunakan aturan matematis untuk memecahkan masalah
kimia/fenomena gejala alam.
d. Membaca suatu grafik/diagram, tabel, serta tanda matematis
dalam ilmu kimia.
Logical Frame a. Menemukan pola keteraturan sebuah fenomena alam/peristiwa
kimia.
b. Menentukan perbedaan atau mengontraskan cirri/sifat fisik dan
kimia suatu senyawa kimia.
c. Mengungkap dasar penggolongan suatu objek/peristiwa kimia.
Konsistensi
a. Menarik kesimpulan secara induktif setelah
Logis
percobaan/pengamatan gejala kimia.
Hukum sebab a. Menyatakan hubungan antar dua variabel atau lebih dalam suatu
akibat
gejala alam/reaksi kimia tertentu
b. Memperkirakan penyebab dan akibat gejala alam/peristiwa kimia.
Pemodelan
a. Mengungkapkan gejala alam/reaksi kimia dengan sketsa gambar
matematika
atau grafik dalam bidang kimia.
b. Memaknai arti fisik/kimia suatu sketsa gambar, fenomena alam
dalam bentuk rumus.
Inferensi
a. Mengajukan prediksi gejala alam/peristiwa kimia yang belum
Logika
terjadi berdasar fakta/hukum terdahulu.
b. Menerapkan konsep untuk menjelaskan peristiwa tertentu untuk
mencapai kebenaran ilmiah.
c. Menarik kesimpulan dari suatu gejala/peristiwa kimia
berdasarkan aturan/hukum-hukum kimia terdahulu.
Abstraksi
Menggambarkan dan menganalogikan konsep atau peristiwa
kimia yang abstrak ke dalam bentuk kehidupan nyata sehari-hari.

(Sudarmin, 2007 : 44-46)
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Dalam penelitian ini, ada 5 keterampilan generik sains yang akan
dikembangkan melaui konsep-konsep kimia melaui praktikum yaitu diantaranya
keterampilan melakukan pengamatan tak langsung, kesadaran tantang skala,
keterampilan dalam memahami bahasa simbolik, keterampilan logical frame, dan
keterampilan generik menggunakan hukum sebab-akibat. Masing-masing akan
dijelaskan dibawah ini :
1. Keterampilan melakukan pengamatan tak langsung
Walaupun kemampuan pengamatan langsung terhadap sifat-sifat atau
fenomena makroskopis (dapat teramati) terus dikembangkan, pemahaman
terhadap sifat-sifat kimia makroskopis tidak akan kuat jika tidak didukung
pemahaman aspek mikroskopis (tidak teramati) misalnya partikel, atom,
molekul (Sudarmin, 2007 : 33)
2. Kesadaran tentang skala
Ilmu kimia adalah ilmu berdasarkan percobaan (Sudarmin, 2012 : 34).
Sudarmin menyatakan untuk dapat memahami kimia secara benar, maka
seseorang harus mempunyai yang tinggi tentang skala.
3. Keterampilan dalam memahami bahasa simbolik
Konsep-konsep kimia berkembang cepat, sebagian besar materi
subyek

(konsep

dan

subkonsep)

kimia

abstrak

dan

merupakan

penyederhanaan dari materi yang sebenarnya, sehingga dalam mempelajari
kimia bahasa simbolik penting dan seharusnya konsep-konsep kimia sebagai
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materi subyek disusun secara berurutan dan berjenjang dari simbol-simbol
kimia sederhana ke yang lebih kompleks (Sudarmin, 2007 : 35)
4. Keterampilan logical frame
Brotosiswoyo

dalam

Sudarmin

(2007)

mengatakan

bahwa

keterampilan dalam logical frame adalah keterampilan generik untuk
berpikir sistematis yang didasarkan pada keteraturan fenomena gejala alam.
5. Keterampilan menggunakan hukum sebab-akibat
Kemampuan ini untuk memahami dan menggunakan hukum sebab
akibat. Hukum ini banyak sekali muncul dalam ilmu kimia dan banyak pula
gejala yang merupakan akibat ari berbagai kejadian. Brotosiswoyo (dalam
Sudarmin, 2007) menyatakan keterampilan generik hukum sebab akibat ini
muncul sebagai akibat adanya keyakinan bahwa gejala-gejala alam saling
berkaitan dalam suatu pola sebab akibat yang dapat dipahami dengan
penalaran.
Liliasari dkk (Sunyono 2009 : 11) mengemukakan bahwa untuk menentukan
pengetahuan sains yang perlu dipelajari siswa, pengajar perlu terlebih dahulu
melakukan analisis konsep-konsep sains yang ingin dipelajari. Analisis lebih lanjut
dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara jenis konsep-konsep sains dengan
keterampilan generik sains yang dapat dikembangkan. Hasil analisis dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.2 Hubungan Jenis Konsep dan Keterampilan Generik Sains
No
1
2
3

Keterampilan Generik Sains
Pengamatan langsung

Jenis konsep
Konsep konkret

Pengamatan
langsung/tak
langsung, Konsep abstrak dengan
inferensi logika
contoh konkret
Pengamatan tak langsung, inferensi logika Konsep abstrak

Kerangka logika taat azas, hukum sebab Konsep
berdasarkan
akibat, inferensi logika
prinsip
Bahasa simbolik, pemodelan matematik
Konsep
yang
5
menyatakan symbol
Pengamatan langsung/ tak langsung, Konsep
yang
hukum sebab akibat, kerangka logika taat menyatakan proses
6
azas, inferensi logika
Pengamatan
langsung/tak
langsung, Konsep
yang
hukum sebab akibat, kerangka logika taat menyatakan sifat
7
azas, inferensi logika
(Sunyono, 2009 : 12)
4

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam mempelajari konsep-konsep sains
dibekalkan kemampuan berpikir yang komplek. Pada umumnya setiap konsep sains
dapat mengembangkan lebih dari satu macam keterampilan generik sains, kecuali
konsep konkrit. Jenis konsep ini sangat terbatas jumlahnya dalam sains, karena itu
mempelajari konsep sains pada hakekatnya adalah mengembangkan keterampilan
berpikir sains, yang merupakan berpikir tingkat tinggi. (Liliasari dkk, 2007)
Menurut Sunyono (2009 : 15) kompetensi-kompetensi generik yang
digunakan dalam memahami konsep dan menyelesaikan masalah formal digunakan
juga dalam kegiatan melakukan percobaan IPA. Dalam satu proses IPA dapat terdiri
dari beberapa kompetensi generik. Contohnya pada proses mengamati akan terdiri
dari mengidentifikasi fenomena yang dipermasalahkan, membagi fenomena (jika
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merupakan fenomena yang kompleks), mengidentifikasi indikator alam, dan
mengukur besar parameter yang harus diukur. Kompetensi generik yaitu keterampilan
generik yang terintegrasi dengan pengetahuan dan komponen-komponen yang
dipelajari, dalam kegiatan percobaan IPA dapat seperti berikut :
1)

Mengidentifikasi objek dan fenomena yang dipermasalahkan

2)

Menyusun objek dan peristiwa (fenomena) yang dipermasalahkan

3)

Mengidentifikasi indikator alam (menentukan konsep-konsep yang berlaku)

4)

Menyusun hipotesis dengan menggunakan konsep-konsep yang berlaku

5)

Menentukan objek dan fenomena atau dan parameter yang harus diamati /
diukur.

6)

Mengidentifikasi alat dan bahan.

7)

Menjalankan alat

8)

Mengamati / mengukur parameter pada fenomena yang dipermasalahkan

9)

Mencatat hasil pengamatan/pengukuran dalam suatu format

10)

Membuat model (jika diperlukan)

11)

Membahas fenomena pada percobaan

12)

Menarik kesimpulan dari masalah dan pembahasan.
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2.7

Penelitian Terkait
Penelitian terdahulu yang mendukung rencana penelitian ini diantaranya:
1) Adetya Sandy (2010: 48) membuktikan bahwa penggunaan game Make A
Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) mampu meningkatkan hasil
belajar kimia materi redoks pada siswa kelas X semester 2 SMA Negeri 1
Wiradesa tahun ajaran 2009/2010. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan
yang signifikan dari hasil belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol.
Hasil analisis ini menunjukkan t hitung = 7,36 dengan kriteria uji pihak
kanan, untuk

dan dk = n – 1 =37 -1 = 36 diperoleh t(0,95)(36) =

1,69.
2) Agung Tri Prasetya, dkk (2008) mengungkapkan bahwa penggunaan
media pembelajaran berbasis komputer dengan pendekatan ChemoEdutainment berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan
melalui hasil analisis uji kesamaan dua rata-rata data hasil pre test,
diketahui bahwa kedua kelompok berangkat dari kondisi awal yang sama.
Hasil uji t data post test menunjukkan bahwa rata-rata hasil post test
kelompok eksperimen lebih baik dibanding kelompok kontrol. Analisis
pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dengan
pendekatan CET menghasilkan harga koefisien korelasi biseri (rb) sebesar
0,676 dengan pengaruh positif terhadap hasil belajar sebesar 45,70%.
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Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan penerapan model PBL terhadap hasil belajar siswa.
3) Peningkatan pemahaman konsep siswa juga ditunjukkan melalui hasil
penelitian Uswatun Khasanah (2011: 152) yang menunjukkan ketuntasan
nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu 80,15 dengan menggunakan
pembelajaran Make A Match dibandingkan dengan kelas kontrol yang
menggunakan Index Card Match didapatkan rata-rata kelas 45,88

2.8

Materi Larutan Penyangga dan Hidrolisis
2.8.1 Larutan Penyangga (Buffer)
Larutan Penyangga adalah larutan yang pH-nya hampir tetap walaupun

ditambahkan sedikit asam, sedikit basa atau diencerkan dengan air.
(1) Macam-macam larutan penyangga :
a) Larutan penyangga asam
Merupakan campuran larutan asam lemah dengan basa konjugasinya (dari
garamnya) yang dapat mempertahankan pH dibawah 7 dengan
perbandingan asam lemah dengan basa konjugasinya dari 1:10 sampai
10:1. pH larutan penyangga asam berkisar mulai dari pKa-1 sampai
pKa+1. Larutan ini dapat dibuat dengan cara :
1) mencampurkan larutan asam lemah dengan garamnya.
Contoh : Larutan

CH3COOH + CH3COONa

2) mereaksikan larutan asam lemah berlebih dengan basa kuat
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b) Larutan penyangga basa
Merupakan campuran larutan basa lemah dengan asam konjugasinya (dari
garamnya) yang dapat mempertahankan pH di atas 7 dengan perbandingan
basa lemah dengan asam konjugasinya dari 1:10 sampai 10:1. pH larutan
penyangga basa berkisar mulai dari pKa-1 sampai pKa+1. Larutan ini
dapat dibuat dengan cara :
1) mencampurkan larutan basa lemah dengan garamnya.
Contoh : Larutan NH3 + NH4Cl
2) mereaksikan larutan basa lemah berlebih dengan asam kuat
(2) Menentukan pH larutan Penyangga
a) Larutan penyangga asam
Pada campuran CH3COOH + CH3COONa, Dalam larutan terdapat reaksi
sebagai berikut :
I. CH3COOH(aq)
II. CH3COONa (aq)
Dari reaksi I :

maka :

CH3COO-(aq) + H+(aq)
CH3COO-(aq) + Na+(aq)
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b) Larutan penyangga basa
Pada campuran larutan NH3 dan NH4Cl dalam larutan terdapat reaksi
sebagai berikut :
I. NH3(g) + H2O(l)

NH4+(aq) + OH-(aq)

II. NH4Cl(aq)

NH4+(aq) + Cl-(aq)

Dari reksi I :

maka
(3) Prinsip Kerja Larutan Penyangga
a) Larutan penyangga asam
Pada campuran CH3COOH dan CH3COO- terdapat kesetimbangan:
CH3COOH(aq)

CH3COO-(aq) + H+(aq)

Pada penambahan asam: ion H+ dari asam bereaksi dengan ion
CH3COO- , membentuk CH3COOH (bergeser ke kiri) sehingga
konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan.
CH3COO-(aq) + H+(aq)

CH3COOH(aq)

Pada penambahan basa: ion OH- dari basa bereaksi dengan asam
CH3COOH, (bergeser kekanan) sehingga konsentrasi ion H+
dipertahankan.
CH3COOH(aq) + OH-(aq)

CH3COO-(aq) + H2O(l)

dapat
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Penambahan asam atau basa hampir tidak mengubah konsentrasi ion H+,
berarti pH-nya hampir tetap.
b) Larutan penyangga basa
Pada campuran NH3 dan NH4+ terdapat kesetimbangan :
NH3(g) + H2O(l)

NH4+(aq) + OH-(aq)

Pada penambahan asam: ion H+ dari asam bereaksi dengan NH3,
membentuk NH4+ (bergeser ke kanan) sehingga konsentrasi ion OH- dapat
dipertahankan.
NH3(g) + H+(aq)

NH4+(aq)

Pada penambahan basa: ion OH- dari basa bereaksi dengan ion NH4+
membentuk NH3 (bergeser kekiri) sehingga konsentrasi ion OH- dapat
dipertahankan.
NH4+(aq) + OH-(aq)

NH3(g) + H2O (l)

Penambahan asam atau basa hampir tidak mengubah konsentrasi ion OH-,
berarti pOH-nya hampir tetap.
(4) Fungsi Larutan Penyangga Dalam Tubuh Manusia dan Kehidupan Sehari-hari.
Larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup diantaranya :
1)

Kerja enzim hanya efektif pada pH tertentu, berarti memerlukan sistem
penyangga.

2)

Dalam sel tubuh diperlukan sistem penyangga dari pasangan H2PO4- dan
HPO42-. Penyangga fosfat juga terdapat dalam air ludah.
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3)

Untuk mempertahankan pH darah sekitar 7,3-7,5 diperlukan sistem
penyangga dari H2CO3 dan HCO3-.
Sedangkan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari atau buatan
diantaranya:
a) Larutan penyangga dalam obat-obatan: Aspirin sebagai obat
penghilang rasa nyeri mengandung asam asetilsalisilat. Vaksin kolera
oral jenis CVD 103-HgR (Mutachol) diminum dengan buffer yang
mengandung natrium bikarbonat, asam askorbat, dan laktosa untuk
menetralisir asam lambung.
b) Larutan penyangga dan Hidroponik: Rentang pH beberapa tanaman
sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik diantaranya: apel 5,06,5; kentang 4,5-6,0; strawberi 5,0-7,0; dan selada 6,0-7,0.
c) Larutan penyangga dalam industri: larutan penyangga digunakan di
industri fotografi, penanganan limbah, penyepuhan dan juga makanan.
Agar materi organik dapat dipisahkan pada proses penanganan
limbah, pH harus berkisar 5-7,5. Limbah layak dibuang ke air laut jika
90% padatan telah dipisahkan dan sudah ditambah klorin. Sedangkan
pada industri pengalengan buah, buah-buahan yang dimasukkan ke
dalam kaleng perlu dibubuhi asam sitrat dan natrium sitrat untuk
menjaga pH agar tidak mudah rusak oleh bakteri.
Johari, 2007)

(Rachmawati dan
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2.8.2 Hidrolisis
(1) Sifat Larutan Garam
Garam merupakan senyawa ion yang terdiri atas kation logam dan
anion sisa asam. Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa,
sedangkan anionnya berasal dari suatu asam. Jadi setiap garam mempunyai
komponen basa (kation) dan komponen asam (anion). Sifat keasaman larutan
garam bergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya.
1) Garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral
2) Garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam
3) Garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa
4) Garam dari asam lemah dan basa lemah bergantung pada harga tetapan
ionisasi asam dan basanya (Ka dan Kb)
Ka > Kb

: bersifat asam

Ka < Kb

: bersifat basa

Ka = Kb

: bersifat netral

(2) Konsep Hidrolisis
Sifat larutan garam dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis.
Hidrolisis adalah peristiwa reaksi garam dengan air dan menghasilkan asam
atau basanya. Menurut konsep ini, komponen garam (kation dan anion) yang
berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air (terhidrolisis)
membentuk ion H+ atau ion OH-

41

a) Garam dari asam kuat dan basa kuat
Contoh: NaCl terdiri dari Na+ dan Cl- yang merupakan elektrolit kuat.
Kedua ion ini tidak dapat bereaksi dengan air sehingga tidak mengalami
hidrolisis dan tidak mengubah konsentrasi ion H+ dan OH- dalam air, jadi
bersifat netral
b) Garam dari basa kuat dan asam lemah
Contoh: CH3COONa yang terdiri dari ion Na+ (berasal dari basa kuat
NaOH, tidak dapat bereaksi dengan air) dan CH3COO- (berasal dari asam
lemah CH3COOH, dapat bereaksi dengan air). Jadi garam ini terhidrolisis
sebagian (parsial).
CH3COONa(aq)

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

CH3COO-(aq) + H2O(l)
Na+(aq) + H2O(l)

(tidak bereaksi)

Hidrolisis menghasilkan ion OH-, maka larutan bersifat basa
c) Garam dari basa lemah dan asam kuat
Garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat mengalami hidrolisis
parsial, yaitu hidrolisis kation.
Contoh : hidrolisis NH4Cl
NH4Cl(aq)
NH4+(aq) + H2O(l)
Cl-(aq) + H2O(l)

NH4+(aq) + Cl-(aq)
NH4OH(aq) + H+(aq)
(tidak bereaksi)
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Hidrolisis menghasilkan ion H+, maka larutan bersifat asam
d) Garam dari asam lemah dan basa lemah
Baik kation maupun anion dari garam yang terbentuk dari asam lemah dan
basa lemah terhidrolisis dalam air, sehingga disebut hidrolisis total.
Contoh: CH3COONH4
CH3COONH4 (aq)

NH4+(aq) + CH3COO-(aq)

NH4+(aq) + H2O(l)

NH4OH(aq) + H+(aq)

CH3COO-(aq) + H2O(l)

CH3COOH(aq) + OH-(aq)

(3) pH Larutan Garam
Reaksi

hidrolisis

merupakan

reaksi

kesetimbangan,

tetapan

kesetimbangan dari reaksi hidrolisis disebut tetapan hidrolisis dan dinyatakan
dengan lambang Kh.
a) Garam dari asam kuat dan basa kuat
Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami
hidrolisis, sehingga larutannya bersifat netral (pH=7)
b) Garam dari asam kuat dan basa lemah
Garam ini mengalami hidrolisis parsial (kation), maka hidrolisis yang
terjadi :
BH+(aq) + H2O(l)
Tetapan hidrolisis untuk reaksi ini:

B(aq) + H3O+(aq)
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Harga tetapan hidrolisis Kh dapat ditulis :
Kh

Kw
Kb

Derajat hidrolisis :
h=

Kw
KbG

Konsentrasi H+ dapat dicari dengan :
[H+] =

Kw.G.n
Kb

Kw : tetapan kesetimbangan air (1.10-14)
Kb : tetapan ionisasi basa lemah
G : konsentrasi garam
n

: indeks kation yang terhidrolisis

c) Garam dari asam lemah dan basa kuat
Garam ini mengalami hidrolisis sebagian (anion) maka hidrolisis yang
terjadi:
A-(aq) + H2O(l)

HA(aq) + OH-(aq)

Tetapan hidrolisis untuk reaksi ini :

Harga tetapan hidrolisis Kh dapat ditulis :
Kh

Kw
Ka
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Derajat hidrolisis :
h=

Kw
KaG

Konsentrasi [OH-] dapat dicari dengan :
[OH-] =

Kw.G.n
Ka

Kw : tetapan kesetimbangan air (1.10-14)
Ka : tetapan ionisasi basa lemah
G

: konsentrasi garam

n

: indeks anion yang terhidrolisis

d) Garam dari asam lemah dan basa lemah
Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah mengalami
hidrolisis total. Adapun pH larutan secara kuantitatif sukar dikaitkan
dengan harga Ka dan Kb maupun dengan konsentrasi garam. pH larutan
dapat diperkirakan dengan rumus :
[H+] =

Kw.Ka
Kw
dan Kh =
Kb
Ka.Kb

(Purba, 2007)
(4) Hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari
a) Agar mudah larut pupuk dibuat dalam bentuk garamnya. Misalnya pupuk
amonium fosfat.
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b) Obat batuk dibuat dengan melarutkan garam asam lemah ke dalam
larutannya. Obat yang biasa digunakan untuk membius sebelum operasi
(pemati rasa) merupakan basa lemah yang biasanya dibuat dalam bentuk
garamnya agar mudah larut.
c) Pengelantang (pemutih) pakaian mengandung garam NaClO yang sangat
reaktif sehingga mampu menghilangkan noda pakaian.
d) Aspirin merupakan obat penghilang rasa nyeri yang mengandung asam
asetilsalisilat yang merupakan basa lemah. Biasanya obat ini dibuat dalam
bentuk garamnya agar cepat larut dalam tubuh
e) Natrium benzoat adalah salah satu jenis pengawet makanan yang dibuat
dari asam benzoat (asam lemah) kemudian dijadikan garam benzoat
(bentuk garamnya) karena kelarutannya lebih besar, salah satu contoh
dalam kehidupan sehari-hari adalah mononatrium glutamat / monosodium
glutamat (MSG) yang terdapat dalam bahan penyedap masakan.
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2.9

Kerangka Berpikir
Materi kimia memang membutuhkan pemahaman yang cukup tinggi. Namun,

dalam kenyataannya masih dijumpai beberapa kesulitan yang dihadapi peserta didik
dalam menghadapi materi kimia. Hal ini dapat menyebabkan nilai yang diperoleh
menjadi kurang baik, bahkan dalam memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang
ditentukan, serta pengembangan keterampilan generik sains siswa yang belum
maksimal. Berangkat dari permasalahan ini, maka perlu adanya model pembelajaran
yang dapat membantu siswa dalam memahami dan mendalami materi larutan
penyangga dan hidrolisis. Dalam penelitian ini akan digunakan media game Make A
Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi
kelompok pada kelas eksperimen sedangkan pada kelas kontrol menggunakan metode
konvensional berbantu praktikum tipe investigasi kelompok. Dari kegiatan pada kelas
eksperimen diharapkan akan terjadi pemahaman konsep dan keterampilan generik
sains melalui media game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET)
berbantu praktikum tipe investigasi kelompok terhadap materi larutan penyangga dan
hidrolisis. Secara ringkas gambaran penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai
berikut :
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Siswa
Siswa kesulitan
kesulitan memahami
memahami larutan
materi
penyangga
larutan penyangga
dan hidrolosis
dan hidrolisis
hidrolisis

Pemahaman Konsep kurang
dan KGS belum optimal

Kelas eksperimen

Kelas kontrol

Pembelajaran
melalui media game
Make A Match
berbasis CET

Pembelajaran text
book

Kegiatan
secara
3.
praktikum investigasi
4.kelompok

Kegiatan secara
Kegiatan
secara
praktikum
praktikum investigasi
investigasi
kelompok
kelompok

Diharapkan terjadi
peningkatan
pemahaman
pemahaman
konsep

Diharapkan terjadi
peningkatan
pemahaman
pemahaman
konsep
KGS siswa dapat
berkembang
optimal

Dibandingkan

Uji hipotesis

Gambar 2.1 Kerangka berpikir penelitian
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2.10 Hipotesis
Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka maka dapat diambil
hipotesis:

Ha

: Ada pengaruh pemberian media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok terhadap
pemahaman konsep dan keterampilan generik sains siswa.

Ho

: Tidak ada pengaruh pemberian media game Make A Match berbasis
Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
terhadap pemahaman konsep dan keterampilan generik sains siswa.

BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1

Penentuan Subyek Penelitian

3.1.1

Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1

Comal tahun ajaran 2012/2013 yang tersebar dalam 4 kelas.
Tabel 3.1 Jumlah populasi siswa kelas X SMA Negeri 1 Comal
No.
Kelas
Jumlah siswa
1
XI IPA 1
38
2
XI IPA 2
38
3
XI IPA 3
38
4
XI IPA 4
38
Jumlah
152

3.1.2

Sampel

Sampel dalam rencana penelitian ini diambil dengan teknik Cluster Random
Sampling. Rencana penelitian ini mengambil 2 kelas (1 kelas eksperimen dan 1 kelas
kontrol) secara acak dengan undian dari populasi. Sebelum dilakukan pengambilan
sampel, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas untuk mengetahui
keseragaman sampel. Data yang digunakan untuk uji normatitas dan homogenitas
yaitu nilai ujian akhir semester ganjil pada mata pelajaran kimia kelas XI IPA SMA
N 1 Comal.
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3.2

Variabel Penelitian
Variabel adalah obyek penelitian, atau apa saja yang menjadi titik perhatian

suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Variabel dalam rencana penelitian ini adalah:
3.2.1

Variabel Bebas
Variabel

bebasnya

yaitu

pembelajaran

yang

menggunakan

model

pembelajaran kimia yang digunakan dimana variasi yang digunakan yaitu
pembelajaran kimia dengan game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET)
berbantu praktikum tipe investigasi kelompok .
3.2.2

Variabel Terikat
Variabel terikatnya yaitu pemahaman konsep dan ketrampilan generik sains

yang dinyatakan dengan nilai tes.
3.2.3

Variabel Kontrol
Variabel kontrol dalam rencana penelitian ini adalah kurikulum, guru yang

sama, materi dan jumlah jam pelajaran yang sama.

3.3

Ragam Penelitian

3.3.1

Desain Penelitian
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest and postest group

design, yaitu penelitian dengan melihat perbedaan pretes maupun postes antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Desain tersebut dapat dikelaskan sebagai berikut:
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Tabel 3.2 Desain Penelitian Pretest and Postest Group Design
Kelas
Pretes
Perlakuan Pelaksana
Postes
I
T1
A
P
T2
II
T1
B
P
T2
Keterangan:
I = kelas eksperimen
II = kelas kontrol
A = diajar dengan media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
B = diajar dengan konvensional berbantu praktikum investigasi
kelompok
P = peneliti
T1 = pretes
T2 = postes

3.3.1.1 Tahap Penelitian
3.3.1.1.1 Tahap Persiapan
Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah:
1) Penyusunan

perangkat

pembelajaran

berupa

silabus,

rencana

pembelajaran, dan media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok;
2) Penyusunan instrumen dan dikonsultasikan pada para ahli;
3) Uji coba soal untuk mengetahui validitas, daya pembeda, indeks
kesukaran, dan reliabilitas soal;
4) Penentuan sampel melalui uji normalitas dan homogenitas.
3.3.1.1.2 Tahap Pelaksanaan
Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah:
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1) Analisis pemahaman konsep dan keterampilan generik sains siswa
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari pihak sekolah;
2) Pemberian pretes terhadap siswa untuk mengetahui keadaan awal
tentang materi yang akan diberikan;
3) Evaluasi hasil pretes sehingga ditemukan jawaban-jawaban siswa yang
pemahaman konsep dan keterampilan generik sains rendah;
4) Guru melakukan pembelajaran dengan media game Make A Match
berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum investigasi
kelompok untuk kelas eksperimen dan konvensional berbantu praktikum
investigasi kelompok untuk kelas kontrol;
5) Pemberian postes untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran;
6) Evaluasi hasil postes dan membandingkan dengan hasil pretes untuk
mengetahui berapa besar pengaruh pembelajaran yang diberikan;
7) Wawancara terhadap beberapa siswa untuk mengetahui faktor yang
berpengaruh terhadap pemahaman konsep dan keterampilan generik
sains;
8) Pemberian angket kepada siswa untuk mengetahui respon siswa
terhadap pembelajaran.
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3.4

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk

memperoleh data yang diharapkan agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih
baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.
Sebelum alat pengumpulan data yang berupa tes objektif digunakan untuk
pengambilan data, alat pengumpulan data terlebih dahulu dilakukan uji coba. Hasil uji
coba dianalisis untuk mengetahui apakah memenuhi syarat sebagai alat pengambil
data atau tidak.
3.4.1

Materi dan Bentuk Instrumen
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi pelajaran kimia

kelas XI semester 2 materi pokok larutan penyangga dan hidrolisis. Bentuk instrumen
yang digunakan berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, media game
Make A Match, soal-soal pretes dan postes pemahaman konsep dan keterampilan
generik sains siswa. Soal pretes dan postes pemahaman konsep yang digunakan
untuk rencana penelitian adalah tes obyektif dengan lima buah kemungkinan jawaban
dan satu jawaban yang tepat. Soal-soal pretes dan postes keterampilan generik sains
yang digunakan pada penelitian ini adalah soal obyektif beralasan dengan empat buah
kemungkinan jawaban dan satu jawaban tepat yang diberi alasan.
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3.4.2

Langkah-langkah Penyusunan Instrumen

3.4.2.1 Metode Penyusunan Instrumen Uji Coba Soal Pretes dan Postes
Pemahaman Konsep
Langkah-langkah penyusunan instrumen uji coba soal postes adalah sebagai
berikut:
1) Mengadakan pembatasan dan penyesuaian bahan-bahan instrumen dengan
kurikulum yaitu bidang studi kimia materi larutan penyangga dan
hidrolisis.
2) Merancang soal pretes dan postes pemahaman konsep
a. Menentukan jumlah butir soal dan alokasi waktu yang disediakan.
Jumlah butir soal yang diujicobakan adalah 50 butir soal dengan
alokasi waktu untuk mengerjakan soal ini adalah 90 menit.
b. Menentukan tipe atau bentuk tes.
Tipe tes yang digunakan berbentuk pilihan ganda dengan lima
buah pilihan jawaban
c. Menentukan komposisi jenjang.
Komposisi jenjang dari perangkat tes pada penelitian yang akan
dilakukan terdiri dari 50 butir soal, yaitu:
Aspek C1 terdiri dari 5 butir soal = 10%
Aspek C2 terdiri dari 15 butir soal = 30%
Aspek C3 terdiri dari 20 butir soal = 40%
Aspek C4 terdiri dari 10 butir soal = 20%
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d. Menentukan tabel spesifikasi atau kisi-kisi soal.
e. Menyusun butir-butir soal.
3) Mengujicobakan soal.
4) Menganalisis hasil uji coba, yaitu validitas, reliabilitas, daya beda, dan
tingkat kesukaran perangkat tes yang digunakan. .
3.4.2.2 Metode Penyusunan Instrumen Pretes dan Postes Keterampilan Generik
Sains
Langkah-langkah penyusunan instrumen soal keterampilan generik sains
adalah sebagai berikut:
1) Mengadakan pembatasan dan penyesuaian bahan-bahan instrumen dengan
kurikulum yaitu bidang studi kimia materi larutan penyangga dan
hidrolisis.
2) Menentukan jumlah butir soal dan alokasi waktu yang disediakan. Jumlah
butir soal yang digunakan adalah 30 butir soal dengan alokasi waktu untuk
mengerjakan soal ini adalah 45 menit
Menentukan tipe atau bentuk tes yang berbentuk tes obyektif beralasan
dengan menggunakan pertanyaan yang mengacu pada 5 indikator KGS,
yaitu: pengamatan tak langsung, bahasa simbolik, kesadaran tentang skala,
logical frame, dan hukum sebab akibat.
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Tabel 3.3 Distribusi Tes Keterampilan Generik Sains
No
Indikator Generik Sains
Jumlah
1. Pengamatan tidak langsung
3
2.
Kesadaran tentang skala
3
3.
Bahasa simbolik
3
4.
Logical Frame
3
5.
Hukum sebab akibat
3
Jumlah
15
3) Menyusun isi soal
4) Mengkonsultasikan butir soal dan isi soal yang telah tersusun kepada ahli
yaitu dosen pembimbing I, dosen pembimbing II, dan guru SMA.
3.4.2.3

Metode Penyusunan Instrumen Angket
Langkah-langkah penyusunan instrumen lembar angket adalah sebagai

berikut:
1) Menentukan jumlah indikator yang akan diamati untuk mengetahui respon
siswa yang terdiri dari 10 pertanyaan.
2) Menentukan tipe atau bentuk angket respon yang berupa daftar check list
dengan jawaban sangat setuju,setuju, kurang setuju, tidak setuju.
3) Menyusun aspek yang telah ditentukan dalam lembar angket.
4) Mengkonsultasikan isi lembar angket yang telah tersusun kepada ahli
yaitu dosen pembimbing I, dosen pembimbing II.
3.4.3
3.4.3.1

Analisis Instrumen Penelitian
Instrumen Soal Uji Coba Pre-Test dan Post-Test Pemahaman Konsep

3.4.3.1.1 Validitas
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3.4.3.1.1.1 Validitas Isi Soal
Perangkat tes dikatakan telah memenuhi validitas isi apabila materinya telah
disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlaku. Jadi peneliti menyusun kisi-kisi
soal berdasarkan kurikulum, selanjutnya instrumen dikonsultasikan dengan guru
pengampu dan dosen pembimbing.
3.4.3.1.1.2 Validitas Butir Soal
Menurut

Arikunto

(2006:

283-284),

validitas

butir

soal

dihitung

menggunakan rumus Korelasi point biserial yaitu sebagai berikut.
Xp

rpbis

Xt
st

p
q

Keterangan :
rpbis
= Koefisien korelasi point biserial
= Skor rata-rata kelas yang menjawab benar butir yang
bersangkutan
= Skor rata-rata total
Xt
p
= Proporsi peserta yang menjawab benar butir yang
bersangkutan
st
= Standar deviasi skor total
q
=1-p
Sudjana (2005: 380) menyatakan hasil perhitungan
kemudian digunakan

X

p

untuk mencari signifikasi (

)dengan rumus:

Kriteria : jika thit > ttab, maka butir soal valid, dengan dk = (n-2) dan n adalah
jumlah siswa (Sudjana, 2005: 377).
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Setelah dilakukan perhitungan validitas tiap-tiap butir soal dihitung dengan
menggunakan rumus korelasi point biseral kemudian dikonsultasikan dengan α = 5%
diperoleh r tabel = 0,329. Berdasarkan perhitungan validitas soal (lampiran 15)
diperoleh hasil sebagai berikut:
Soal valid berjumlah 37 butir, yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50. Soal tidak valid berjumlah 13 butir, yaitu nomor 4, 8, 12, 13, 15, 22, 23,
24, 26, 28, 30, 33, 42.
3.4.3.1.2 Daya Pembeda
Menurut Arikunto (2006: 211), daya pembeda butir soal adalah kemampuan
suatu soal untuk membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang
berkemampuan rendah. Analisis daya pembeda dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahuai kemampuan soal dalam membedakan siswa yang termasuk pandai
(kelas atas) dan siwa yang termasuk kelas kurang (kelas bawah).
Cara menentukan daya pembeda sebagai berikut:
1) Seluruh siswa tes dibagi dua yaitu kelas atas dan bawah.
2) Seluruh pengikut tes diurutkan mulai dari yang mendapat skor teratas
sampai terbawah.
3) Menghitung tingkat kesukaran soal dengan rumus:

D

BA
JA

BB
JB
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Keterangan :
D
= daya pembeda
BA
= banyaknya siswa kelas atas yang menjawab benar
BB
= banyaknya siswa kelas bawah yang menjawab benar
JA
= banyaknya siswa pada kelas atas
JB
= banyaknya siswa pada kelas bawah
Kriteria soal-soal yang dapat dipakai sebagai instrumen berdasarkan daya
bedanya diklasifikasikan pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4 Kriteria Daya Pembeda
Inteval
Kriteria
D 0,00
Sangat jelek
0,00 < D 0,20
Jelek
0,20 < D 0,40
Cukup
0,40 < D 0,70
Baik
0,70 < D 1,00
Sangat baik
(Arikunto 2006: 218)
Berdasarkan analisis daya beda, butir soal yang termasuk dalam kriteria baik
yaitu butir soal nomor 2, 3, 6, 10, 11, 19, 25, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 48
dan 50. Butir soal yang termasuk dalam kriteria cukup yaitu butir soal nomor 1, 5, 9,
14, 16, 20, 21, 22, 32, 41, 43, 44, 46, 47 dan 49. Butir soal yang termasuk dalam
kriteria jelek yaitu butir soal nomor 4, 7, 13, 15, 17, 18, 28, 31, 33 dan 34. Butir soal
yang termasuk dalam kriteria sangat jelek yaitu butir soal nomor 8, 12, 23, 24, 26 dan
42.
Butir soal yang digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur
pemahaman konsep adalah butir soal dengan kriteria daya pembeda baik dan cukup.
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3.4.3.1.3 Indeks Kesukaran
Menurut Arikunto (2006:207), bilangan yang menunjukkan sukar atau
mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks
kesukaran antara 0,00 sampai 1,00.
Tingkat kesukaran soal dihitung dengan menggunakan rumus:
P

B
JS

Keterangan :
P
= Indeks kesukaran
B
= Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar
JS
= Jumlah seluruh siswa pengikut tes
Klasifikasi indeks kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Klasifikasi Indeks Kesukaran
Interval
Kriteria
P= 0.00
Terlalu sukar
Sukar
0,00
P 0,30
Sedang
0,30
P 0.70
Mudah
0,70
P 1,00
Terlalu mudah
P = 1,00
(Arikunto 2006:210)
Berdasarkan analisis tingkat kesukaran, butir soal yang termasuk dalam
kriteria mudah yaitu butir soal nomor 6, 8, 9, 10, 11, 15, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 34, 35
dan 41. Butir soal yang termasuk dalam kriteria sedang yaitu butir soal nomor 3, 12,
19, 25, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 46, 48 dan 50. Butir soal yang termasuk dalam kriteria
sukar yaitu soal nomor 1, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 20,24, 33, 38, 42, 43,47 dan
49.
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3.4.3.2

Instrumen Soal Pre-Test dan Post-Test Keterampilan Generik Sains

3.4.3.2.1

Validitas

Instrumen soal keterampilan proses sains diuji validitas isi dengan
menggunakan expert validity yaitu validitas yang disesuaikan dengan kondisi siswa
melalui penyebaran angket mengenai indikator keterampilan generik sains yang perlu
dikembangkan dan dikonsultasikan serta disetujui oleh ahli yaitu dosen pembimbing I
dan dosen pembimbing II.
Soal Pre-test dan Post-test keterampilan generik sains terdiri dari 15 soal valid
yang sudah diujicobakan. Soal dikonsultasikan untuk divalidasi kemudian
diujicobakan. Dari 30 soal yang diujicobakan yang diukur daya beda dan tingkat
kesukarannya, kemudian hanya 15 soal yang dipakai untuk instrument Soal Pre-test
dan Post-test
Menurut

Arikunto

(2006:

283-284),

validitas

butir

soal

dihitung

menggunakan rumus Korelasi point biserial yaitu sebagai berikut.
rpbis

Xp

Xt
st

p
q

Keterangan :
= Koefisien korelasi point biserial
rpbis

X
X
p
st
q

p

t

= Skor rata-rata kelas yang menjawab benar butir yang
bersangkutan
= Skor rata-rata total
= Proporsi peserta yang menjawab benar butir yang
bersangkutan
= Standar deviasi skor total
=1-p
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Sudjana (2005: 380) menyatakan hasil perhitungan rpbis kemudian digunakan
untuk mencari signifikasi ( thitung ) dengan rumus:

Kriteria : jika thit > ttab, maka butir soal valid, dengan dk = (n-2) dan n adalah
jumlah siswa (Sudjana, 2005: 377).
Setelah dilakukan perhitungan validitas tiap-tiap butir soal dihitung dengan
menggunakan rumus korelasi point biseral kemudian dikonsultasikan dengan α = 5%
diperoleh r tabel = 1,696. Berdasarkan perhitungan validitas soal (lampiran 16)
diperoleh hasil sebagai berikut:
Soal valid berjumlah 29 butir, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Soal tidak valid
berjumlah 1 butir, yaitu nomor 5.

3.4.3.2.2

Daya Pembeda

Daya pembeda soal dari sebuah butir soal menyatakan seberapa jauh
kemampuan butir soal tersebut mampu membedakan antara siswa yang mampu
menjawab dengan benar dengan siswa yang tidak mampu menjawab soal. Dengan
kata lain, daya pembeda sebuah butir soal adalah kemampuan butir soal untuk
membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah.
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Cara menentukan daya pembeda sebagai berikut:
1) Seluruh siswa tes dibagi 2 yaitu kelompok atas dan kelompok bawah,
2) seluruh siswa diurutkan dari yang mendapat skor teratas sampai terbawah,
3) menghitung daya pembeda soal dengan rumus :
Db =

(Arikunto, 2006: 212).

Keterangan :
Db = daya pembeda
∑A = banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar
∑B = banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab benar
nA = banyaknya siswa pada kelompok atas
nB = banyaknya siswa pada kelompok bawah.
Kriteria soal-soal yang dapat dipakai sebagai instrumen berdasarkan daya
bedanya adalah sebagai berikut:
0,70< D 1,00 = sangat baik
0,40< D 0,70 = baik
0,20< D 0,40 = cukup
0,00< D 0,20 = jelek
D = negatif, sangat jelek
(Arikunto, 2006: 218)
Berdasarkan analisis daya beda, butir soal yang termasuk dalam kriteria
sangat baik yaitu butir soal nomor 14, 20 dan 27.Butir soal yang termasuk dalam
kriteria baik yaitu butir soal nomor 3, 6, 8, 9, 13, 17, 18,19, 21, 24, 26 dan 30. Butir
soal yang termasuk dalam kriteria cukup yaitu butir soal nomor 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12,
22, 25, 28 dan 29. Butir soal yang termasuk dalam kriteria jelek yaitu butir soal
nomor 7, 16 dan 23. Butir soal yang termasuk dalam kriteria sangat jelek yaitu butir
soal nomor 15.
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Butir soal yang digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur
keterampilan generik sains adalah butir soal dengan kriteria daya pembeda sangat
baik, baik dan cukup.
3.4.3.2.3

Tingkat Kesukaran

Analisis tingkat kesukaran digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang
baik. Tingkat kesukaran soal digunakan untuk mengetahui soal yang termasuk
mudah, sedang, dan sulit. Rumus yang digunakan adalah:
P=
Keterangan :
P = Indeks kesukaran
∑x = jumlah siswa yang menjawab soal benar
Sm = skor maksimal
N = jumlah peserta tes
Indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut.
0,30
= Kategori soal sukar
0,00 < IK
0,30 < IK
0,70
= Kategori soal sedang
0,70 < IK
1,00
= Kategori soal mudah
Soal yang baik adalah soal yang memiliki tingkat kesukaran seimbang, artinya
soal tersebut tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan
sukar atau mudahnya suatu soal disebut tingkat kesukaran (difficulty index). Besarnya
tingkat kesukaran antara 0,00-1,00.
Berdasarkan analisis tingkat kesukaran, butir soal yang termasuk dalam
kriteria mudah yaitu butir soal nomor 2. Butir soal yang termasuk dalam kriteria
sedang yaitu butir soal nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
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21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Butir soal yang termasuk dalam kriteria
sukar yaitu soal nomor 1 dan 13.
3.4.3.3

Instrumen Lembar Angket Respon

3.4.3.3.1 Validitas
Instrumen soal keterampilan proses sains diuji validitas isi dengan
menggunakan expert validity yaitu validitas yang disesuaikan dengan kondisi siswa
melalui penyebaran angket mengenai indikator keterampilan generik sains yang perlu
dikembangkan dan dikonsultasikan serta disetujui oleh ahli yaitu dosen pembimbing I
dan dosen pembimbing II.

3.5

Teknik Pengumpulan Data

3.5.1

Metode Dokumentasi
Menurut Arikunto (2006: 231), metode dokumentasi yaitu metode mencari

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi dalam rencana penelitian ini digunakan
untuk analisis data awal dan juga akhir penelitian. Pada analisis data awal,
dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai nama-nama siswa anggota
populasi, jumlah populasi, nilai ulangan harian populasi pada materi larutan
penyangga dan hidrolisis 2011/2012. Pada analisis data akhir, dokumentasi berupa
kumpulan foto saat proses pembelajaran, video saat observasi pembelajaran, hasil
angket, dan nilai pre-test serta post-test pemahaman konsep dan keterampilan generik
sains siswa.
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3.5.2

Metode Tes
Metode tes yang digunakan adalah pretes serta postes pemahaman konsep dan

keterampilan generik sains siswa. Perangkat tes yang digunakan untuk pretes dan
postes keterampilan generik sains menggunakan empat pilihan jawaban dengan
pengisian alasannya sedangkan untuk pretes dan postes pemahaman konsep adalah
tes pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban.
3.5.1

Metode Angket atau Kuesioner
Metode ini digunakan untuk mengetahui pendapat siswa tentang suasana

pembelajaran dengan implementasi media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok. Hasil angket
dianalisis secara deskriptif dengan membuat tabel frekuensi jawaban siswa kemudian
ditarik kesimpulan.

3.6

Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, karena

dalam analisis data akan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hipotesis yang sudah
diajukan.
3.6.1

Analisis Data Tahap Awal

3.6.1.1

Uji Normalitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang akan

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

Oi

2
i 1

Ei
Ei

Keterangan :
χ2
= chi kuadrat
Oi
= frekuensi pengamatan
Ei
= frekuensi yang diharapkan
k
= banyaknya kelas interval
i
= 1,2,3,...,k
(Sudjana,2002: 273)
Kriteria pengujian adalah jika χ2hitung < χ2(1-α)(k-3), maka distribusi data tidak
berbeda dengan distribusi normal atau data berdistribusi normal.
3.6.1.2

Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk menunjukkan bahwa populasi benar-benar

homogen. Menurut Sudjana (2002: 263), rumus yang digunakan adalah uji Bartlett.
2

ln 10 B

ni

1 log si

2

dengan

B

log s

2

ni

s2

1

ni 1 si 2
ni 1

dan
Keterangan:
2
= besarnya homogenitas
B
= koefisien Bartlet
si2
= variansi masing-masing kelas
s2
= variansi gabungan
ni
= jumlah siswa dalam kelas
Kriteria pengujian jika

2
1

k 1

dapat dari distribusi chi kuadrat dengan

peluang (1- ) dan dk= k-1, maka populasi homogen.
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3.6.2

Analisis Data Tahap Akhir

3.6.2.1

Uji Normalitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang akan dianalisi.

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

Oi

2
i 1

Ei
Ei

Keterangan :
χ2
= chi kuadrat
Oi
= frekuensi pengamatan
Ei
= frekuensi yang diharapkan
k
= banyaknya kelas interval
i
= 1,2,3,...,k
(Sudjana, 2002: 273)
Kriteria pengujian adalah jika χ2hitung < χ2(1-α)(k-3). maka distribusi data tidak
berbeda dengan distribusi normal atau data berdistribusi normal.
3.6.2.2

Uji Kesamaan Dua Varians
Sudjana (2005: 250) menyatakan uji kesamaan dua varian data keterampilan

generik sains dan pemahaman konsep bertujuan untuk menentukan rumus t-tes yang
digunakan dalam uji hipotesis akhir, dengan rumus:
F

=

Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut :
1) Jika harga Fhitung < Fα(nb-1)(nk-1) dengan (s1 2 = s2 2) berarti kedua kelas
mempunyai varians tidak berbeda sehingga diuji dengan rumus t.
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2) Jika harga Fhitung ≥ Fα(nb-1)(nk-1) dengan (s1 2 ≠ s2 2 ) berarti kedua kelas
mempunyai varians beda sehingga diuji dengan rumus t’.
Peluang yang digunakan adalah ½ α (α = 5 %), dk untuk pembilang=
n1 – 1 dan dk untuk penyebut = n2 – 1.
3.6.2.3

Uji Rata-rata Pemahaman Konsep
Uji Hipotesis menggunakan uji rata-rata satu pihak kanan. Sudjana (2002:

243) menyatakan uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman konsep
siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.
Berdasarkan uji kesamaan dua varians:
1) Jika dua kelas mempunyai varians tidak berbeda(s12 = s22) digunakan
rumus t
X1

thitung =
s

X2

1
n1

dengan

s=

1
n2

n1 1 s12 n 2 1 s 22
n1 n 2 2

dk = n1 + n2 -2
Keterangan :
= Rata-rata postes kelas eksperimen
X
1

X

n1

2

= Rata-rata postes kelas kontrol

= Jumlah siswa kelas eksperimen
n2
= Jumlah siswa kelas kontrol
2
s1
= Varians data kelas eksperimen
2
s1
= Varians data kelas kontrol
s
= Simpangan baku gabungan
Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :
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a) Jika thitung < t(1-α)(n1+n2-2) hal ini berarti rata-rata pemahaman
konsep kelas eksperimen tidak lebih baik dari kelas kontrol.
b) Jika thitung

t(1-

)(n1+n2-2)

hal ini berarti rata-rata pemahaman

konsep kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol.
2) Jika dua kelas mempunyai varians yang berbeda(s12 s22) digunakan
rumus t’
X1

t’hitung =

s12 / n1

X2
s 22 / n 2

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :
a) Jika t’ <

w1t1
w1

w2 t 2
hal ini berarti rata-rata pemahaman
w2

konsep kelas eksperimen tidak lebih baik dari kelas kontrol.
b) Jika t’

w1t1
w1

w2 t 2
hal ini berarti rata-rata pemahaman
w2

konsep kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol.
dengan

w1 =

s12
s2
, w2 = 2 , t1 = t(1-α)(n1-1) dan t2 = t(1-α)(n2-1)
n1
n2

Keterangan :
X 1 = Rata-rata postes kelas eksperimen.
X 2 = Rata-rata postes kelas kontrol.
n1 = Jumlah siswa kelas eksperimen.
n2 = Jumlah siswa kelas kontrol.
s1 = Simpangan baku kelas eksperimen.
s2 = Simpangan baku kelas kontrol.
s = Simpangan baku gabungan.
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3.6.2.4

Analisis terhadap Pengaruh antar Variabel
Menurut Sudjana (2005 : 247), rumus yang digunakan untuk menganalisis

pengaruh antar variabel adalah:
rb =

(X1

X 2 ) pq
u.sy

Keterangan :
rb
= koefisien biserial
X
= rata-rata pemahaman konsep siswa kelas eksperimen
1

X

= rata-rata pemahaman konsep siswa kelas kontrol
2
p
= proporsi pengamatan pada kelas eksperimen
q
= proporsi pengamatan pada kelas kontrol
u
= tinggi ordinat dari kurva normal baku pada titik z yang
memotong bagian luas normal baku menjadi bagian p dan q
sy
= simpangan baku dari kedua kelas

3.6.2.5

Penentuan Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi merupakan koefisien yang menyatakan berapa persen

(%) besarnya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam hal ini
yaitu penggunaan media game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET)
berbantu praktikum tipe investigasi kelompok terhadap pemahaman konsep siswa.
Rumus yang digunakan adalah :
KD = rb2 x 100%
Keterangan:
KD
= koefisien determinasi
rb
= indeks determinasi yang diperoleh dari harga kuadrat rb
(koefisien biserial)
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3.6.2.6

Analisis Deskriptif untuk Data Keterampilan Generik Sains
Data berupa skor keterampilan generik sains siswa pada materi pokok larutan

penyangga dan hidrolisis diperoleh dari subjek penelitian yang dianalisis secara
statistik dan deskriptif. Analisis data skor pre-test dan post-test secara klasikal dan
antar kelompok prestasi tinggi, sedang, dan rendah digunakan uji normalized gain (Ngain) dan uji statistik parametrik menggunakan uji dependent sample test (uji-t).
Perbandingan skor pemahaman konsep dan keterampilan generik sains antara
kelompok prestasi tinggi dan rendah dengan uji statistik dependent sample test (uji-t),
sedangkan untuk menguji peningkatan keseluruhan penguasaan keterampilan generik
pada siswa digunakan uji-t. Uji parametrik dengan uji-t untuk beda rerata skor pretest dan post-test dilakukan jika hasil uji normalitas menggunakan rumus chi kuadrat
menunjukkan sebaran data skor berdistribusi normal. Untuk analisis data penelitian
berkaitan normalized gain (N-gain) digunakan rumus N-gain dari Hake (1998) yang
dituliskan sebagai berikut;
N-Gain =
Dengan tingkat pencapaian harga N-Gain sebagai berikut
0,00 – 0,29

= kategori rendah

0,30 – 0,69

= kategori sedang

0,70 – 1,00

= kategori pencapaian tinggi
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3.6.2.7

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 respon siswa terhadap pembelajaran kimia materi larutan penyangga dan
hidrolisis yang diungkapkan menggunakan angket.
Tiap aspek dari pembelajaran kimia menggunakan media game Make A Match
berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
dianalisis untuk mengetahui rata-rata nilai tiap indikator dalam kelas eksperimen.
Dalam menganalisis data yang berasal dari angket bergradasi atau berperingkat satu
sampai dengan lima, peneliti menyimpulkan makna setiap alternatif sebagai berikut:
1) “Sangat setuju” menunjukkan gradasi paling tinggi. Untuk kondisi
tersebut diberi nilai 4
2) “Setuju”, menunjukkan peringkat lebih rendah dibandingkan dengan kata
“Sangat”. Oleh karena itu kondisi tersebut diberi nilai 3
3) “Kurang setuju”, karena berada dibawah “Setuju”, diberi nilai 2
4) “Tidak Setuju” yang berada di bawah “Kurang Setuju”, diberi nilai 1
Besarnya presentase tanggapan siswa dihitung dengan rumus:
Rata - rata nilai tiap aspek

Jumlah nilai
Jumlah responden

Dari tiap aspek dalam penilaian angket dapat dikategorikan sangat tinggi jika
rata-rata nilai 3,4 – 4,0, kategori tinggi jika rata-rata nilai 2,8 – 3,4, kategori sedang
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jika rata-rata nilai 2,2 – 2,8, kategori rendah jika rata-rata nilai 1,6 – 2,2, dan kategori
sangat rendah jika rata-rata nilai 1,0 – 1,6

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMA N 1 Comal, maka

hasil penelitian disajikan dalam bentuk hasil analisis data tahap awal, dan hasil
analisis data tahap akhir.
4.1.1 Analisis Data Tahap Awal
Data yang digunakan untuk uji tahap awal adalah nilai Ujian Akhir Semester
I materi kimia kelas XI-IPA semester ganjil, nilai ulangan semester ganjil kimia ini
lebih menggambarkan kemampuan menyeluruh siswa daripada hanya didasarkan
pada skor nilai ulangan pada materi pokok tertentu saja. Pengambilan kelas sampel
dilakukan secara acak, sehingga diperoleh kelas XI IPA 4 sebagai kelas eksperimen
dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi pembelajaran
dengan materi larutan penyangga dan hidrolisis menggunakan media game Make A
Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi
kelompok, sedangkan kelas kontrol diberi pembelajaran dengan model pembelajaran
konvensional berbantu praktikum investigasi kelompok. Data nilai ulangan semester
kelas XI IPA dapat dilihat pada lampiran 22. Pada analisis tahap awal dilakukan uji
normalitas dan uji homogenitas.
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4.1.1.1 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data yang akan
diambil sampelnya. Suatu data dikatakan normal jika

. Hasil uji

normalitas populasi dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1. Hasil Uji Normalitas Data Populasi Awal
No
Kelas
1.
XI IPA 1
2.
XI IPA 2
3.
XI IPA 3
4.
XI IPA 4
Sumber : Data Primer

5,31
2,78
3,29
7,68

9,49
9,49
9,49
9,49

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh
dari

dengan dk = 4 dan

Distribusi
Berdistribusi normal
Berdistribusi normal
Berdistribusi normal
Berdistribusi normal

untuk setiap data kurang

maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima.

Hal ini berarti bahwa data populasi berdistribusi normal, sehingga uji selanjutnya
menggunakan statistik parametrik. Hasil uji normalitas disajikan pada lampiran 23,
24, 25, dan 26.
4.1.1.2 Uji Homogenitas Populasi
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi dalam
penelitian ini homogen atau tidak. Dalam penelitian ini jumlah kelas yang diteliti ada
dua kelas. Setelah data homogen baru diambil sampel dengan teknik cluster random
sampling. Uji kesamaan varians dari k buah kelas ( k > 2 ) populasi digunakan
dengan menggunakan uji Bartlett. Suatu populasi dikatakan homogen jika
. Hasil uji homogenitas populasi dapat dilihat pada Tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Hasil Uji Homogenitas Populasi
Data
Nilai ujian akhir semester gasal
Sumber : Data Primer
Berdasarkan

hasil

0,0810

analisis

dengan dk = 3 dan

tersebut

Kriteria
Homogen

7,8147

diperoleh

kurang

dari

, maka dapat disimpulkan Ho diterima. Hal ini

berarti bahwa keempat populasi mempunyai varians yang sama (homogen).
Perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada lampiran 27.
4.1.2

Analisis Data Tahap Akhir
Analisis data tahap akhir bertujuan untuk menjawab hipotesis yang telah

dikemukakan. Data yang digunakan dalam analisis tahap akhir adalah pre-test dan tes
akhir (post-test). Jadi akan dilihat perbandingan langsung hasil post-test antara
kelompok eksperimen dan kontrol setelah pembelajaran selesai. Pada analisis tahap
akhir dilakukan uji normalitas, uji kesamaan dua varians, uji perbedaan dua rata-rata,
analisis terhadap pengaruh antar variabel, penentuan koefisien determinasi, N-Gain
untuk keterampilan generik sains, dan analisis angket.
Hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada Tabel 4.3.
Sedangkan hasil post-test selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 32.
Tabel 4.3. Data Post-test Materi Larutan Penyangga dan Hidrolisis
Kelas

N

Rata-rata

SD

Eksperimen (Kelas XI IPA 4)
Kontrol
(Kelas XI IPA 2)
Sumber : Data Primer

38
38

79,79
74,16

6,81
9,00

Nilai
tertinggi
93
93

Nilai
terendah
57
57
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4.1.2.1 Uji Normalitas Pre-test dan Post-test
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data dan untuk
menentukan uji selanjutnya apakah menggunakan statistik parametrik atau
nonparametrik. Hasil perhitungan uji normalitas data pre-test dan post-test dapat
disajikan pada Tabel berikut ini.
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Data Pre-test dan Post-test
Uji Normalitas
Dk

Kelas
Eksperimen

Kelas
Kontrol

Keterangan

Pre-test

4

3,43

4,07

9,49

Post-test

4

9,14

8,35

9,49

Berdistribusi
Normal
Berdistribusi
Normal

Sumber : Data Primer

Berdasarkan perhitungan diperoleh

Pre-test dan Post-test kelas

eksperimen masing-masing 3,43 dan 9,14, sedangkan
kelas kontrol masing-masing 4,07 dan 8,35. Untuk

Pre-test dan Post-test
dengan dk = 4, diperoleh

. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa
sehingga Ho diterima yang berarti data tersebut berdistribusi normal, sehingga uji
selanjutnya memakai statistik parametrik. Perhitungan uji normalitas data pre-test dan
data post-test terdapat pada lampiran 29, 30, 33, dan 34.
4.1.2.2 Uji Kesamaan Dua Varians Data Pre-test dan Post-test
Uji kesamaan dua varians bertujuan mengetahui apakah kelas eksperimen dan
kelas kontrol mempunyai tingkat varians yang sama atau tidak. Berdasarkan
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pengolahan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data pre-test dan
post-test pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol mempunyai varians yang sama
pada taraf signifikansi 5% diperoleh Fhitung < Ftabel. Hasil pangujian data pre-test dan
post-test terangkum dalam tabel 4.5
Tabel 4.5. Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Pre-test dan Post-test
Data

Fhitung

Ftabel

Pre-test

1,23

1,92

Post-test

1,75

1,92

Keterangan
Varians Tidak
Berbeda
Varians Tidak
Berbeda

Sumber : Data Primer

Berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitung Pre-test dan Post-test
masing 1,23 dan 1,75, untuk
diperoleh

masing-

dengan dk pembilang dan penyebut = 37,

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Fhitung < Ftabel

sehingga Ho diterima yang berarti bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang
tidak berbeda. Perhitungan uji kesamaan dua varianas data hasil pre-test dan data
post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol terdapat pada lampiran 36.
4.1.2.3 Uji Perbedaan Dua Rata-rata ( Uji Dua Pihak )
Pada uji ini data dikatakan mempunyai perbedaan signifikan jika t hitung < –
ttabel atau thitung > ttabel. Berdasarkan hasil uji-t, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan
yang signifikan pada skor post-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada
taraf signifikansi 5%. Hasil pengujian antara data pre test dan post-test dengan uji-t
dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 4.6. Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Data Post-Test
Data

thitung

ttabel

Keterangan

Post-Test

3,077

1,993

Ada Perbedaan

Sumber : Data Primer

Pada hasil post test terdapat perbedaan hasil belajar maka dapat disimpulkan
bahwa ada pengaruh implementasi media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok terhadap
pemahaman konsep siswa. Perhitungan uji kesamaan dua rata-rata data post-test
terdapat pada lampiran 37.
4.1.2.4 Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata Satu Pihak Kanan (Uji Satu Pihak)
Uji satu pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan
bahwa rata-rata pemahaman konsep siswa kelompok eksperimen lebih baik daripada
kelompok kontrol, sehingga dapat pula disimpulkan bahwa implementasi media game
Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe
investigasi kelompok berpengaruh positif terhadap pemahaman konsep. Hasil uji satu
pihak dapat dilihat pada tabel 4.7.
Tabel 4.7 Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata Satu Pihak Kanan Data Post Test
Data

thitung

ttabel

Post Test

3,08

1,933

Sumber : Data Primer

Keterangan
Kelas eksperimen lebih baik
dari kelas kontrol
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Pada perhitungan uji satu pihak diperoleh t hitung lebih dari ttabel dengan dk=74
dan α=5% maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Hal ini berarti bahwa ratarata hasil pemahaman konsep siswa yang diberi pembelajaran dengan media game
Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe
investigasi kelompok lebih baik daripada siswa yang diberi pembelajaran dengan
metode konvensional berbantuan praktikum investigasi kelompok, sehingga dapat
pula disimpulkan bahwa implementasi media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok memberikan
pengaruh positif terhadap pemahaman konsep. Perhitungan uji perbedaan rata-rata
satu pihak kanan terdapat pada lampiran 38.
4.1.2.5 Uji Hipotesis
Uji hipotesis ini digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis
yang diajukan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dengan
media game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum
tipe investigasi kelompok pada kelompok eksperimen (XI IPA 4) dan pembelajaran
konvensional berbantu praktikum tipeinvestigasi kelompok pada kelas kontrol (XI
IPA 2). Data post-test dianalisis dengan menggunakan analisis koefisien korelasi
biserial untuk mengetahui adanya pengaruh dan koefisien determinasi untuk
mengetahui besarnya pengaruh.
4.1.2.5.1 Analisis Terhadap Pengaruh Antar Variabel
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang menggunakan
model pembelajaran kimia dimana variasi yang digunakan yaitu dengan game Make
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A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi
kelompok,

sedangkan

variabel

terikatnya

adalah

pemahaman konsep

dan

keterampilan generik sains siswa materi larutan penyangga dan hidrolisis XI IPA
semester genap SMA N 1 Comal. Untuk menentukan besarnya pengaruh
pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kimia dengan game Make A
Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi
kelompok digunakan koefisien korelasi biserial.
Berdasarkan data diperoleh besarnya X1 = 79,79; X2 = 74,16; Sy = 7,905; p =
0,5; q = 0,5 dan u = 0,3989 (diperoleh dari Tabel daftar E). Sehingga dari hasil
perhitungan diperoleh besarnya koefisien korelasi biserial pemahaman konsep siswa (
rb ) sebesar 0,45. Perhitungan koefisien korelasi biserial pemahaman konsep siswa
dapat dilihat pada lampiran 41.
4.1.2.5.2 Penentuan Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan kontribusi suatu
variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini kontribusi pengaruh
pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran dengan game Make A Match
berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
terhadap pemahaman konsep siswa materi larutan penyangga dan hidrolisis.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisien korelasi biserial
pemahaman konsep ( rb ) sebesar 0,45 dan termasuk dalam kategori sedang, sehingga
besarnya koefisien determinasi (KD)

adalah 20,25%. Jadi besarnya pengaruh

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran dengan game Make A Match
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berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
terhadap pemahaman konsep siswa materi larutan penyangga dan hidrolisis sebesar
20,25%. Perhitungan koefisien determinasi pemahaman konsep dapat dilihat pada
lampiran 42.
4.1.2.6 Uji Ketuntasan Hasil Belajar
Berdasarkan hasil uji ketuntasan belajar individu kelompok eksperimen sudah
mencapai ketuntasan belajar karena t hitung berada pada daerah penolakan Ho, maka
dapat disimpulkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen setelah perlakuan lebih besar
dari 75, sedangkan pada kelas kontrol belum mencapai ketuntasan belajar. Hasil
persentase ketuntasan belajar klasikal kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada
Tabel 4.8.
Tabel 4.8. Hasil Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal
Kelas
Kelas
N
Eksperimen
XI IPA 4
38
Kontrol
XI IPA 2
38
Sumber : Data Primer

Rata-rata
79,79
74,16

X
33
23

%
86,84%
60,52%

Kriteria
Tuntas
Belum tuntas

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kelompok eksperimen sudah mencapai
ketuntasan belajar karena persentase ketuntasan belajar klasikal (keberhasilan kelas)
yaitu sebesar 86,84% lebih dari 85% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut
yang telah mencapai ketuntasan individu. Sedangkan pada kelas kontrol sebesar
60,52%, yang berarti kelompok kontrol belum mencapai ketuntasan belajar.
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 40.
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4.1.2.7 Hasil Pengelompokan Subjek Penelitian
Pada penelitian ini dilakukan pengelompokan siswa atas kelompok prestasi
tinggi, sedang, dan rendah. Pengelompokan subjek penelitian ini ke dalam prestasi
tinggi, sedang dan rendah didasarkan atas nilai pre-test keterampilan generik sains.
Dipilihnya nilai pre-test Keterampilan Generik Sains (KGS) ini karena lebih
menggambarkan kemampuan awal siswa dalam tahap mengembangkan keterampilan
generik sainsnya.
Adapun langkah yang ditempuh dalam pengelompokan berdasarkan nilai pretest adalah: (a) mengidentifikasi nilai pre-test untuk setiap subjek penelitian, (b)
menghitung nilai rerata dari subjek penelitian kemudian dibagi oleh jumlah
keseluruhan subjek penelitian, (c) menentukan rentangan nilai pre-test dari nilai
terendah sampai nilai tertinggi, (d) menentukan batas rentangan nilai bagi kelompok
tinggi, sedang, dan rendah dengan membagi lebar rentangan menjadi tiga kelompok,
(e) mengidentifikasikan dan menetapkan setiap siswa dalam kelompok prestasi tinggi,
sedang, dan rendah. Tabel 4.9 berikut disajikan hasil pengelompokan prestasi tinggi,
sedang, dan rendah dari subjek penelitian pada kelas eksperimen dan kontrol. Pada
penelitian ini jumlah subjek penelitian berjumlah 76 siswa yang terdiri dari 38 siswa
kelas eksperimen XI IPA 4 dan 38 siswa kelas kontrol XI IPA 2. Pada penelitian ini
kedua kelas tersebut diperlakukan berbeda yaitu pada kelas eksperimen menggunakan
media game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment berbantu praktikum tipe
investigasi kelompok, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan metode
konvensional berbantu praktikum tipe investigasi kelompok.
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Tabel 4.9. Pengelompokan Prestasi dari Subjek Penelitian pada Kelas
Eksperimen dan Kontrol
Kelompok
Prestasi

Jumlah Subjek
Penelitian
Eksperimen

Kontrol

Tinggi
10
10
Sedang
14
14
Rendah
14
14
Sumber : Data Primer

Nilai pre-test
Terendah

Nilai post-test
Tertinggi

Eksperimen

Kontrol

Eksperimen

Kontrol

20,00
14,67
2,67

28,00
14,67
1,33

93,33
77,33
70,67

92,00
70,67
68,00

4.1.2.8 Harga N-Gain Keterampilan Generik Sains Siswa Kelas Eksperimen dan
Kontrol
Pada Tabel 4.10 menunjukkan skor dari post-test, pre-test, dan harga N-gain,
serta keputusan keterampilan generik sains yang terkembangkan pada siswa.
Tabel 4.10 Keterampilan Generik Sains, Pre-test, Post-test, N-gain, dan Tingkat
Pencapaian
Keterampilan
Kelompok
N-Gain
N-Gain
Tingkat
Tingkat
Generik Sains
Prestasi
Eksperimen Pencapaian Kontrol Pencapaian
Pengamatan Tidak
Tinggi
0,945
Tinggi
0,867
Tinggi
Langsung
Sedang
0,772
Tinggi
0,732
Tinggi
Rendah
0,705
Tinggi
0,609
Sedang
Kesadaran Tentang
Tinggi
0,815
Tinggi
0,747
Tinggi
Skala
Sedang
0,710
Tinggi
0,520
Sedang
Rendah
0,536
Sedang
0,494
Sedang
Bahasa Simbolik
Tinggi
0,798
Tinggi
0,719
Tinggi
Sedang
0,578
Sedang
0,496
Sedang
Rendah
0,522
Sedang
0,465
Sedang
Logical Frame
Tinggi
0,801
Tinggi
0,774
Tinggi
Sedang
0,726
Tinggi
0,700
Tinggi
Rendah
0,616
Sedang
0,501
Sedang
Hukum Sebab
Tinggi
0,678
Sedang
0,661
Sedang
Akibat
Sedang
0,664
Sedang
0,533
Sedang
Rendah
0,600
Sedang
0,541
Sedang
Sumber : Data Primer
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Tingkat pencapaian N-gain dari kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan
dalam Tabel 4.10. Kelima indikator keterampilan generik sains yang dilakukan
peneliti yaitu pengamatan tidak langsung, kesadaran tentang skala, bahasa simbolik,
logical frame, dan hukum sebab akibat. Indikator keterampilan generik sains dipilih
berdasarkan hasil observasi dan penyebaran angket siswa terhadap apa yang
dibutuhkan oleh siswa dalam tujuan peningkatan pemahaman siswa terhadap materi
pembelajaran, terutama dalam penelitian ini adalah materi larutan penyangga dan
hidrolisis.
N-gain dari semua indikator keterampilan generik sains pada kelas
eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.10. Pada indikator keterampilan
generik sains kelas eksperimen memperoleh harga N-gain pengamatan tidak langsung
sebesar 0,807; kesadaran tentang skala sebesar 0,687; bahasa simbolik skala sebesar
0,633; logical frame sebesar 0,714; dan hukum sebab akibat sebesar 0,647. Dari
kelima indikator keterampilan generik sains tersebut maka keterampilan yang mudah
terkembangkan pada kelas eksperimen yaitu pengamatan tidak langsung, kesadaran
tentang skala, bahasa simbolik, logical frame, dan hukum sebab akibat.
Pada indikator keterampilan generik sains kelas kontrol memperoleh harga Ngain pengamatan tidak langsung sebesar 0,736; kesadaran tentang skala sebesar
0,587; bahasa simbolik sebesar 0,560; logical frame sebesar 0,658; dan hukum sebab
akibat sebesar 0,578. Dari kelima indikator keterampilan generik sains tersebut maka
keterampilan yang mudah terkembangkan pada kelas kontrol yaitu pengamatan tidak
langsung, kesadaran tentang skala, bahasa simbolik, logical frame, dan hukum sebab
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akibat. Sedangkan untuk Gambar N-gain kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat

Persentase N-Gain

pada Gambar 4.1.

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

80.70%
73.60%
71.40%
68.70%
65.80% 65%
63%
59%
56%
57.80%

Eksperimen
Kontrol

Gambar 4.1 N-gain Keterampilan Generik Sains Siswa Kelas Eksperimen-Kontrol
4.1.2.9 Harga N-gain Keterampilan Generik Sains
4.1.2.9.1 Keterampilan Generik Sains Pengamatan Tidak Langsung
Hasil analisis skor rerata pre-test, post-test, dan taraf pencapaian penguasaan
keterampilan generik pengamatan tidak langsung dari subjek penelitian pada berbagai
kelompok prestasi kelas eksperimen dan kontrol disajikan pada Tabel 4.10.
Pada Tabel 4.10 diatas, hasil analisis rerata skor pre-test post-test dalam
penguasaan keterampilan generik pengamatan tidak langsung untuk berbagai
kelompok prestasi tinggi, sedang, dan rendah pada kelas eksperimen mengalami
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peningkatan dengan N-gain berturut-turut 0,945; 0,772; 0,705 setelah pembelajaran
dengan media game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu
praktikum tipe investigasi kelompok. Dengan demikian media game Make A Match
berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
telah mampu meningkatkan pengamatan tidak langsung pada siswa SMA Kelas XI
IPA 4 sampai kategori tinggi (Hake, 1998). Sedangkan, N-gain pada kelompok
kontrol pada kelompok prestasi tinggi, sedang dan rendah berturur-turut adalah 0,867;
0,732; 0,609.
Gambar 4.2 disajikan dalam bentuk visualisasi diagram penguasaan
keterampilan generik pengamatan tidak langsung untuk kelompok prestasi tinggi,
sedang, dan rendah pada kelas ekperimen dan kontrol. Perhitungan selengkapnya
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dapat dilihat pada lampiran 45 dan 46.
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Gambar 4.2 N-gain Pengamatan Tidak Langsung Kelas Eksperimen dan Kontrol
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4.1.2.9.2 Keterampilan Generik Kesadaran Tentang Skala
Hasil analisis skor rerata pre-test, post-test, dan taraf pencapaian penguasaan
keterampilan generik kesadaran tentang skala dari subjek penelitian pada berbagai
kelompok prestasi kelas eksperimen dan kontrol disajikan pada Tabel 4.10.
Pada Tabel 4.10 diatas, hasil analisis rerata skor pre-test post-test dalam
penguasaan keterampilan generik kesadaran tentang skala untuk berbagai kelompok
prestasi tinggi, sedang, dan rendah pada kelas eksperimen mengalami peningkatan
dengan N-gain berturut-turut 0,815; 0,710; 0,536 setelah pembelajaran dengan media
game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe
investigasi kelompok. Dengan demikian media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok telah mampu
meningkatkan kesadaran tentang skala pada siswa SMA Kelas XI IPA 4 sampai
kategori tinggi (Hake, 1998). Sedangkan, N-gain pada kelompok kontrol pada
kelompok prestasi tinggi, sedang dan rendah berturut-turut adalah 0,747; 0,520;
0,494.
Gambar 4.3 disajikan dalam bentuk visualisasi diagram penguasaan
keterampilan generik kesadaran tentang skala untuk kelompok prestasi tinggi, sedang,
dan rendah pada kelas ekperimen dan kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat
pada lampiran 47 dan 48.
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Gambar 4.3 N-gain Kesadaran Tentang Skala Kelas Eksperimen dan Kontrol
4.1.2.9.3 Keterampilan Generik Bahasa Simbolik
Hasil analisis skor rerata pre-test, post-test, dan taraf pencapaian penguasaan
keterampilan generik bahasa simbolik dari subjek penelitian pada berbagai kelompok
prestasi kelas eksperimen dan kontrol disajikan pada Tabel 4.10.
Pada Tabel 4.10 diatas, hasil analisis rerata skor pre-test post-test dalam
penguasaan keterampilan generik bahasa simbolik untuk berbagai kelompok prestasi
tinggi, sedang, dan rendah pada kelas eksperimen mengalami peningkatan dengan Ngain berturut-turut 0,798; 0,578; 0,522 setelah pembelajaran dengan media game
Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe
investigasi kelompok. Dengan demikian media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok telah mampu
meningkatkan bahasa simbolik pada siswa SMA Kelas XI IPA 4 sampai kategori
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tinggi (Hake, 1998). Sedangkan, N-gain pada kelompok kontrol pada kelompok
prestasi tinggi, sedang dan rendah berturur-turut adalah 0,719; 0,496; 0,465.
Gambar 4.4 disajikan dalam bentuk visualisasi diagram penguasaan
keterampilan generik bahasa simbolik untuk kelompok prestasi tinggi, sedang, dan
rendah pada kelas ekperimen dan kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat
pada lampiran 49 dan 50.
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Gambar 4.4 N-gain Bahasa Simbolik Kelas Eksperimen dan Kontrol
4.1.2.9.4 Keterampilan Generik Logical Frame
Hasil analisis skor rerata pre-test, post-test, dan taraf pencapaian penguasaan
keterampilan generik logical frame dari subjek penelitian pada berbagai kelompok
prestasi kelas eksperimen dan kontrol disajikan pada Tabel 4.10.
Pada Tabel 4.10 diatas, hasil analisis rerata skor pre-test post-test dalam
penguasaan keterampilan generik logical frame untuk berbagai kelompok prestasi
tinggi, sedang, dan rendah pada kelas eksperimen mengalami peningkatan dengan N-
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gain berturut-turut 0801; 0,726; 0,616 setelah pembelajaran dengan media game
Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe
investigasi kelompok. Dengan demikian media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok telah mampu
meningkatkan logical frame pada siswa SMA Kelas XI IPA 4 sampai kategori tinggi
(Hake, 1998). Sedangkan, N-gain pada kelompok kontrol pada kelompok prestasi
tinggi, sedang dan rendah berturur-turut adalah 0,774; 0,700; 0,501.
Gambar 4.5 disajikan dalam bentuk visualisasi diagram penguasaan
keterampilan generik logical frame untuk kelompok prestasi tinggi, sedang, dan
rendah pada kelas ekperimen dan kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat
pada lampiran 51 dan 52.
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Gambar 4.5 N-gain Logical Frame Kelas Eksperimen dan Kontrol
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4.1.2.9.5 Keterampilan Generik Hukum Sebab Akibat
Hasil analisis skor rerata pre-test, post-test, dan taraf pencapaian penguasaan
keterampilan generik hukum sebab akibat dari subjek penelitian pada berbagai
kelompok prestasi kelas eksperimen dan kontrol disajikan pada Tabel 4.10.
Pada Tabel 4.10 diatas, hasil analisis rerata skor pre-test post-test dalam
penguasaan keterampilan generik hukum sebab akibat untuk berbagai kelompok
prestasi tinggi, sedang, dan rendah pada kelas eksperimen mengalami peningkatan
dengan N-gain berturut-turut 0,678; 0,664; 0,600 setelah pembelajaran dengan media
game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe
investigasi kelompok. Dengan demikian media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok telah mampu
meningkatkan hukum sebab akibat pada siswa SMA Kelas XI IPA 4 sampai kategori
sedang (Hake, 1998). Sedangkan, N-gain pada kelompok kontrol pada kelompok
prestasi tinggi, sedang dan rendah berturur-turut adalah 0,661; 0,533; 0,541.
Gambar 4.6 disajikan dalam bentuk visualisasi diagram penguasaan
keterampilan generik hukum sebab akibat untuk kelompok prestasi tinggi, sedang,
dan rendah pada kelas ekperimen dan kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat
pada lampiran 53 dan 54.
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Gambar 4.6 N-gain Hukum Sebab Akibat Kelas Eksperimen dan Kontrol
4.1.2.10 Analisis Angket Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran
Penyebaran angket dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana penerimaan siswa terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran media game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET)
berbantu praktikum tipe investigasi kelompok materi larutan penyangga dan
hidrolisis. Penyebaran angket diberikan pada kelas eksperimen pada akhir
pembelajaran, dimana dalam penelitian ini diberikan pada kelas XI IPA 4 SMA
Negeri 1 Comal. Hasil penyebaran angket dapat dilihat pada Tabel 4.11
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Tabel 4.11 Hasil Angket Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran

No

Pernyataan

1.

Saya tertarik mengikuti pelajaran kimia
materi pokok larutan penyangga dan
hidrolisis dengan media game Make A
Match berbasis Chemo-Edutainment (CET)
tipe praktikum investigasi kelompok
Saya merasa senang mengikuti pelajaran
kimia materi pokok larutan penyangga dan
hidrolisis dengan media game Make A
Match berbasis Chemo-Edutainment (CET)
tipe praktikum investigasi kelompok
Saya lebih mudah memahami materi
pelajaran yang disampaikan oleh guru
dengan menggunakan media game Make A
Match berbasis Chemo-Edutainment (CET)
tipe praktikum investigasi kelompok
Saya dapat meningkatkan kemampuan saya
untuk mengingat suatu konsep
pembelajaran.
Saya lebih mudah dalam menyelesaikan
soal larutan penyangga dan hidrolisis
Saya bersemangat melakukan kegiatan
praktikum dan demonstrasi dalam pokok
materi pokok larutan penyangga dan
hidrolisis
Saya tidak segan bertanya kepada guru jika
ada pelajaran yang tidak jelas
Saya lebih mudah memahami materi
setelah melakukan percobaan yang sesuai
dengan materi
Saya bersemangat mengerjakan soal
latihan di kelas dan di rumah yang
diberikan oleh guru
Saya termotivasi untuk lebih giat belajar
karena mengikuti pelajaran dengan media
game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) tipe praktikum
investigasi kelompok

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

SS

S

TS

STS

23,7%

68,5%

7,8%

0%

55,3%

39,5%

5,2%

0%

36,8%

47,4%

15,8%

0%

21,0%

65,8%

13,2%

0%

21,0%

71,0%

8,0%

0%

23,7%

47,4%

28,9%

0%

18,4%

44,7%

36,9%

0%

21,0%

63,2%

15,8%

0%

57,9%

26,3%

13,2%

2,6%

36,8%

63,2%

0%

0%
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Berdasarkan Tabel hasil perhitungan dapat disimpulkan siswa menyukai
pembelajaran media game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET)
berbantu praktikum tipe investigasi kelompok karena lebih menyenangkan, menarik,
dan dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi, hal ini dapat dilihat dari
rasa ingin tahu siswa yang meningkat dalam pembelajaran dan mereka lebih
termotivasi untuk giat belajar. Hasil analisis tanggapan siswa terhadap pembelajaran
juga dapat dilihat pada Gambar 4.7. Perhitungan lebih lengkapnya dapat dilihat pada
lampiran 58.
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Gambar 4.7 Hasil Analisis Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran Kimia
Menggunakan Media Game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu Praktikum Tipe Investigasi Kelompok
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4.2 Pembahasan
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA N 1
Comal tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri atas empat kelas dengan jumlah siswa
sebanyak 152 orang. Sebelum dilakukan pengambilan sampel, peneliti terlebih dahulu
melakukan analisis tahap awal terhadap populasi. Data yang digunakan dalam analisis
tahap awal adalah nilai ujian akhir semester I mata pelajaran kimia kelas XI SMA
Negeri 1 Comal tahun ajaran 2012/2013.
Berdasarkan perhitungan dengan uji
sedangkan

yaitu 7,8147. Harga

, diperoleh

sebesar 0,08,

lebih kecil dari

, sehingga dapat

disimpulkan bahwa data masing-masing kelas berdistribusi normal dan mempunyai
varians yang sama (homogen). Kelas eksperimen dan kontrol secara acak dengan
teknik cluster random sampling.
Berdasarkan hasil pengambilan sampel, kelas yang dipilih sebagai kelas
eksperimen yaitu XI IPA 4, sedangkan kelas kontrol yaitu kelas XI IPA 2. Pada kelas
eksperimen pembelajaran kimia materi larutan penyangga menggunakan media game
Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe
investigasi kelompok, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode konvensional
berbantu praktikum tipe investigasi kelompok.
Waktu pembelajaran untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sama
yaitu 14 jam pelajaran dalam 6 kali peretemuan pembelajaran ditambah 2 jam
pelajaran untuk evaluasi. Pada kelas eksperimen menggunakan media game Make A
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Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi
kelompok, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode konvensional dan
praktikum tipe investigasi kelompok dilaboratorium dan dirumah, serta latihan soal.
4.2.1

Proses Pembelajaran

4.2.1.1 Proses Pembelajaran Pada Kelas Eksperimen
Pada kelas eksperimen digunakan pembelajaran dengan menggunakan
permainan pencarian pasangan kartu dan soal melalui game Make A Match.
Permainan ini melibatkan komunikasi antara siswa terbentuk secara maksimal, karena
siswa mendapatkan satu kartu baik kartu yang berisi pertanyaan ataupun kartu yang
berisi jawaban yang harus dipasangkan dengan mencari pasangannya melalui siswa
lain dalam suatu kelompok.
Make A Macth mengajak siswa untuk lebih berperan aktif dalam
pembelajaran. Siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang sulit yaitu dengan
mendiskusikan masalah-masalah yang ada dengan teman dalam kelompoknya.
Melalui diskusi akan terjalin komunikasi dan interaksi antar siswa dalam satu
kelompok, siswa saling berbagi ide atau pendapat serta memberi kesempatan siswa
untuk mengungkapkan pendapatnya. Media adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat
merangsang pikiran, perasaan dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa
sehingga proses belajar terjadi (Ibrahim dan Syaodih, 2003).
Media CET adalah media pembelajran yang dianggap menarik dan
menyenangkan sehingga dapat memotivasi dan membuat siswa tertarik untuk
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mempelajari kimia. Semua media inovatif dan menyenangkan yang sesuai untuk
pembelajran kimia dapat dianggap sebagai media CET. Contohnya adalah papan
hooks, molymood, buku saku, TTS, pembelajaran berbantuan komputer dan
sebagainya. Media
adalah media

pembelajaran

yang

yang ditekankan melalui

menggabungkan

unsur

education

pendekatan CET
(pendidikan) dan

entertainment (hiburan).
Pada kelas eksperimen siswa merasa lebih tertarik dan termotivasi karena
selama pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi, mengeksplorasi
kemampuannya dan melakukan aktivitas sehingga dapat menghilangkan kebosanan
pada saat pembelajaran dan mengembangkan pola pikir siswa menjadi lebih aktif dan
kritis dalam memecahkan suatu masalah. Mulyasa (2005) dalam bukunya
mengemukakan bahwa, iklim belajar yang kondusif merupakan tulang punggung dan
faktor pendorong yang dapat memeberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar,
sebaliknya iklim belajar yang kurang menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan
dan rasa bosan.
Siswa kelas eksperimen dalam permainan ini yang mendapatkan kartu soal
mencoba memikirkan apa jawaban dari pertanyaan dalam kartu yang didapatnya
sampai batas waktu selesai, sementara siswa yang mendapatkan kartu jawaban
menuliskan kata kunci dalam jawaban untuk kemudian mencari pasangannya masingmasing. Dalam satu kelas dibagi menjadi empat kelompok besar yang masing-masing
berisi sembilan siswa. Delapan siswa mendapatkan masing-masing hanya satu kartu
soal atau jawaban, satu orang yang lain menjadi ketua penilai dari pasangan-pasangan
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kartu yang telah selesai dipasangkan. Game berjalan sesuai batas waktu yang
ditentukan. Setelah waktu selesai penilai mengumpulkan pasangan kartu dalam
kelompoknya untuk ditentukan benar atau tidaknya hasil dari pasangan kartu soal dan
jawaban. Soal-soal yang terdapat dalam permainan ini melibatkan pengetahuan
konsep mereka serta keterampilan generik sains yang dapat terkembangkan melalui
pencarian pasangan kartu.
Pembelajaran pada kelas eksperimen untuk materi larutan penyangga dan
hidrolisis dilakukan juga dilaboratorium kimia SMA N 1 Comal. Praktikum yang
digunakan peneliti adalah praktikum tipe investigasi kelompok. Dalam praktikum ini,
siswa menentukan topik mana yang akan dipilih untuk diinvestigasi dan kemudian
disimpulkan. Praktikum yang dipilih ada yang dilakukan dalam laboratorium, dan
topik yang lain dilakukan dirumah siswa sendiri secara berkelompok. Kelompok yang
memilih topik untuk dipraktikumkan dirumah sebelumnya dibimbing oleh guru yang
mengajar agar apa yang menjadi tujuan praktikum dapat terlaksana.
Pada praktikum materi hidrolisis, siswa dituntut menentukan sendiri jenis
garam yang akan diteliti sifat dan kemampuannya dalam terhidrolisis. Senyawasenyawa garam sebelumnya ditentukan oleh peneliti yang sudah disesuaikan dengan
bahan yang ada dilaboratorium dan bahan-bahan yang ada dalam kehidupan seharihari juga ditentukan oleh kelompok praktikum sendiri untuk diuji sifatnya.
Dengan mencari dan memperhatikan sendiri bahan-bahan dalam kehidupan
sehari-hari mereka selama dirumah, kegiatan praktikum investigasi ini lebih
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terlaksana. Siswa dalam kelompoknya dapat menentukan senyawa garam apa saja
dalam kehidupan mereka yang ada dirumah mereka sendiri.
Siswa yang memilih topik praktikum larutan penyangga yang di laboratorium
juga sama halnya dibimbing oleh guru. Semua kelompok menuliskan masing-masing
laporan praktikum serta mempresentasikan pada pertemuan selanjutnya untuk
ditunjukkan hasil dan kesimpulannya.
Dalam melakukan penelitian menggunakan game Make A Match berbasis
Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok, penulis
mengalami hambatan-hambatan, yaitu: (1) ada beberapa siswa yang kadang-kadang
gaduh saat pelaksanaan game dan siswa yang kelompoknya memilih topik praktikum
dirumah juga kurang memperhatikan penjelasan praktikum, (2) siswa kurang terbiasa
untuk bertanya atau berpendapat, (3) siswa kurang memahami konsep materi dalam
menyelesaikan soal. Cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengatasi hambatanhambatan tersebut adalah: (1) memberi pertanyaan kepada siswa agar siswa tetap
fokus pada pembelajaran, (2) menjelaskan secara global, memberi pernyataan yang
diberikan, dan memberi penjelasan bersifat petunjuk yang selanjutnya jawaban
dikemukakan siswa, serta memberi umpan balik pertanyaan kepada siswa lain, (3)
aktif mendampingi siswa dalam diskusi dengan cara memantau langsung dan selalu
berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain.
4.2.1.2 Proses Pembelajaran Pada Kelas Kontrol
Pada kelas kontrol, pembelajaran menggunakan metode konvensional dengan
metode ceramah dan praktikum tipe investigasi kelompok. Pada penggunaan metode
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konvensional guru menjelaskan semua informasi tentang materi larutan penyangga
dan

hidrolisis,

sedangkan

siswa

memperhatikan

dan

mendengarkan

saja,

pembelajarannya lebih bersifat centered learning. Praktikum investigasi kelompok
dalam kelas kontrol sama halnya dengan praktikum pada kelas eksperimen, hanya
dalam kelas kontrol tidak dilaksankan game Make A Match pada proses
pembelajarannya.
Slavin (2000) dalam pembelajaran kooperatif siswa bekerjasama dalam
kelompok kecil, mereka saling membantu untuk mempelajari suatu materi. Hal yang
serupa diungkapkan oleh Thompson dan Smith (Ratumanan, 2000), yaitu dalam
pembelajaran kooperatif, siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil untuk
mempelajari materi akademik dan keterampilan antar pribadi. Anggota-anggota
kelompok bertanggungjawab atas ketuntasan tugas-tugas kelompok dan untuk
mempelajari materi itu sendiri.
Dalam praktikum ini, siswa menentukan topik mana yang akan dipilih untuk
diinvestigasi dan kemudian disimpulkan. Praktikum yang dipilih ada yang dilakukan
dalam laboratorium, dan topik yang lain dilakukan dirumah siswa sendiri secara
berkelompok. Dengan melaksanakan praktikum, siswa berlatih mengenal dan
menggunakan alat-alat praktikum dalam laboratorium.
Pada praktikum materi hidrolisis, siswa dituntut menentukan sendiri jenis
garam yang akan diteliti sifat dan kemampuan dalam terhidrolisis. Senyawa-senyawa
garam sebelumnya ditentukan oleh peneliti yang sudah disesuaikan dengan bahan
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yang ada dilaboratorium dan bahan-bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari juga
ditentukan oleh kelompok praktikum sendiri untuk diuji sifatnya.
Siswa yang memilih topik praktikum larutan penyangga yang di laboratorium
juga sama halnya dibimbing oleh guru. Semua kelompok menuliskan masing-masing
laporan praktikum serta mempresentasikan pada pertemuan selanjutnya untuk
ditunjukkan hasil dan kesimpulannya.
Dalam penerapan metode ini, peneliti mengalami beberapa hambatan yaitu,
(1) siswa laki-laki yang duduk dibelakang kadang-kadang gaduh, (2) siswa kurang
memperhatikan ketika siswa yang lain mengerjakan soal didepan kelas, (3) siswa
kurang mampu menggeneralisasikan tahap-tahap penyelesaian yang diberikan guru
menjadi sebuah satu kesatuan konsep penyelesaian. Cara yang dilakukan peneliti
untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut: (1) memberi kesempatan kepada siswa
yang gaduh untuk maju kedepan mengerjakan soal, (2) memberi pendekatan kepada
siswa yang membutuhkan penjelasan materi secara khusus dan tersendiri di kursi
meja duduknya.
4.2.2

Pemahaman Konsep dan Keterampilan Generik Sains Siswa Kelas
Eksperimen dan Kontrol

4.2.2.1 Pemahaman Konsep Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol
Hasil nilai rerata pre-test post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
dapat kita lihat pada Gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Nilai Rerata Pre-test Post-test Kelas Eksperimen dan Kontrol
Berdasarkan Gambar 4.8 dapat disimpulkan bahwa nilai rerata post-test kelas
eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol yang masing-masing sebesar 79,79
dan 74,16. Hal ini dikarenakan siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi
perlakuan yang berbeda. Pada kelas eksperimen pembelajaran menggunakan media
game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe
investigasi kelompok, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan metode
konvensional berbantu praktikum tipe investigasi kelompok.
Peningkatan pemahaman konsep siswa juga ditunjukkan melalui hasil
penelitian Khasanah (2011: 152) yang menunjukkan ketuntasan nilai rata-rata kelas
eksperimen yaitu 80,15 dengan menggunakan pembelajaran Make A Match
dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan Index Card Match
didapatkan rata-rata kelas 45,88.
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Penggunaan media game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET)
berbantu praktikum tipe investigasi kelompok berpengaruh terhadap pemahaman
konnsep siswa, hal ini dapat dilihat dari koefisien determinasi yang menunjukkan
harga 20,25%. Artinya media game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment
(CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok dapat menjelaskan 20,25%
pemahaman konsep siswa, sedangkan 79,75% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis angket tanggapan
siswa terhadap pembelajaran menggunakan media game Make A Match berbasis
Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok. Rata-rata
siswa memberikan tanggapan positif terhadap masing-masing indikator yang terdapat
dalam

angket.

Tanggapan-tanggapan

siswa

tersebut

menunjukkan

bahwa

pembelajaran yang menggunakan media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok membuat siswa
dapat memahami materi larutan penyangga dan hidrolisis, sehingga pemahaman
konsep siswa terhadap materi lebih baik.
Belajar aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, mendukung dan
menarik hati dalam belajar. Untuk mempelajari dengan baik, belajar aktif membantu
untuk mendengarkan, melihat, dan mendiskusikan dengan yang lain.
Silberman (2000 : 9) menyatakan bahwa :
Dalam belajar aktif yang paling penting bagi siswa perlu memecahkan
masalah sendiri menemukan contoh-contoh, mencoba ketrampilanketrampilan, dan melakukan tugas-tugas yang tergantung pada pengetahuan
yang telah mereka miliki atau yang akan dicapai.
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Dalam melaksanakan game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment
(CET) siswa mencoba memecahkan masalahnya sendiri dari kartu yang didapatnya
untuk dicari pasangan jawaban yang tepat. Dengan menentukan sendiri topik dalam
pelaksanaan

praktikum,

siswa

dituntut

memecahakan

permasalahan

dalam

praktikumnya secara investigasi kelompok. Disini, pengetahuan awal siswa digali
lebih dalam sehingga konsep yang telah ada dapat lebih dipahami karena siswa
mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu, pengajar harus mampu
mengembangkan pengetahuan dan kreatifitasnya dalam menyediakan media dan
metode mengajar yang menarik serta dapat diterima siswa tanpa mengurangi daya
serap mereka terhadap materi yang diberikan pada saat pembelajaran.
Pada kelas kontrol pembelajaran dilaksanakan secara konvensional tanpa
diberi game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET). Praktikum tipe
investigasi kelompok dilaksanakan oleh siswa pada kelas kontrol pada materi larutan
penyangga dan hidrolisis. Dengan adanya praktikum dapat melatih kemandirian siswa
untuk menggali konsep materi, sehingga siswa menjadi aktif mencari informasiinformasi terkait materi pembelajaran.
Dilain pihak pembelajaran dengan metode ceramah pada awalnya memang
membuat siswa lebih tenang karena pembelajaran berlangsung dengan guru sebagai
pusatnya. Hal ini ternyata menimbulkan kebosanan dan rasa jenuh pada siswa
sehingga mereka kesulitan untuk memahami konsep atau materi yang sedang
diajarkan. Tidak berhenti disini saja, ternyata kesulitan siswa dalam memahami
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materi menjadi hambatan mereka dalam menyelesaikan latihan soal maupun
menjawab pertanyaan dari guru.
Pembelajaran secara konvensional dengan metode ceramah tidak selamanya
buruk, akan tetapi karena ilmu kimia bersifat eksperimen dan ilmiah ada baiknya
apabila guru pada saat pembelajaran di kelas dapat menunjukkan manfaat kimia
dalam lingkungan kehidupan sehari-hari.
4.2.2.2 Hasil Peningkatan Penguasaan Keterampilan Generik Sains Siswa
Dalam hasil penelitian telah dilakukan pengelompokan siswa kedalam
kelompok prestasi tinggi, sedang, dan rendah yang didasarkan pada nilai pre-test
keterampilan generik sains. Dipilihnya nilai pre-test karena menandakan kemampuan
awal siswa untuk kemudian dikategorikan seberapa besar keterampilan generik sains
yang terkembangkan.
Pada pembahasan berikut, disampaikan hasil analisis dari peningkatan
indikator keterampilan generik sains yang meliputi pengamatan tidak langsung,
kesadaran tentang skala, bahasa simbolik, logical frame, dan hukum sebab akibat.
Dalam hasil penelitian telah dilakukan pengelompokan siswa kedalam kategorisasi
tinggi, sedang dan rendah.
4.2.2.2.1 Keterampilan Generik Sains Pengamatan Tidak Langsung
Ilmu kimia merupakan ilmu yang didasari pada eksperimen. Untuk
pengamatan hasil reaksi kimia atau gejala alam ada yang dapat diamati secara
langsung dengan panca indera, tetapi ada pula yang tidak diamati secara langsung
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sehingga dikenal sebagai keterampilan generik sains pengamatan tidak langsung
(Brotosiswoyo dalam Sudarmin, 2011).
Pada penelitian ini keterampilan generik sains pengamatan tidak langsung
pada subjek penelitian diungkap melalui pertanyaan mengenai menganalisis larutan
penyangga dan bukan penyangga melalui data percobaan. Menurut liliasari dkk
(2007) Keterampilan generik kimia adalah kemampuan berpikir dan bertindak
berdasarkan pengetahuan kimia yang dimilikinya.
Berdasarkan hasil analisis data rerata skor pre-test, skor post-test, N-gain dan
taraf pencapaian keterampilan generik pengamatan tidak langsung menurut kelompok
prestasi pada kelas eksperimen. Pada kelompok prestasi tinggi diperoleh N-gain
sebesar 94,5%, kelompok prestasi sedang 77,2%, sedangkan untuk kelompok prestasi
rendah yaitu 70,5% dan semua kelompok prestasi pada kelas eksperimen mencapai
kategori tinggi.
Pada kelas kontrol, harga N-gain kelompok prestasi tinggi sebesar 86,7%,
kelompok prestasi sedang 73,2% dan mencapai kategori tinggi, sedangkan pada
kelompok prestasi rendah diperoleh N-gain 60,9% dengan kategori sedang.
N-gain pengamatan tidak langsung pada masing-masing kelompok prestasi
kelas eksperimen mempunyai selisih harga yang jauh berbeda terutama pada
kelompok prestasi tinggi dengan selisih kelompok prestasi rendah. Selisih nilai Ngain yaitu sebesar 0,173. Kelompok prestasi rendah memiliki N-gain 0,705,
sedangkan siswa kelompok prestasi tinggi memiliki nilai N-gain 0,945, hal ini

109

menunjukkan kelompok prestasi rendah masih mampu dipacu untuk mengembangkan
keterampilan generik pengamatan tidak langsung.
Pada kelas kontrol terdapat 14 siswa prestasi rendah yang perlu mendapat
perhatian dan layanan bimbingan selama pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan
kelompok prestasi rendah pada kelas kontrol memiliki nilai N-gain yang paling
rendah dan berselisih jauh dibandingkan dengan kelompok prestasi rendah pada kelas
eksperimen, hal ini menunjukkan kelompok prestasi rendah pada kelas kontrol harus
dipacu untuk mengembangkan keterampilan generik pengamatan tidak langsung.
Penelitian yang dilakukan Sudarmin dalam bukunya (2007) untuk
pembelajaran kimia organik pada keterampilan generik pengamatan tidak langsung
dihasilkan nilai N-gain pada kelompok prestasi tinggi, sedang dan rendah mencapai
taraf pencapaian sedang yaitu berturut-turut 0,416; 0,430; dan 0,447. Taraf
pencapaian ini tidak sampai pada kategori tinggi karena salah satu penyebabnya pada
hasil presentasi dan diskusi mengenai percobaan praktikum distilasi dan rekristalisasi
ditemukan ketidak jelasan konsep campuran azeotropik, diagram fasa, dan
implementasi prinsip “like dissolve like” dalam proses kelarutan. Sedangkan pada
penelitian yang peneliti lakukan, dihasilkan harga N-gain untuk pengamatan tidak
langsung dapat mencapai sampai taraf pencapaian tinggi dikarenakan pada materi
larutan penyangga dan hidrolisis siswa lebih mudah mengenali konsep dalam
menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga melalui data percobaan. Hal
ini juga dikarenakan soal-soal dalam game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) banyak yang berkaitan dengan data percobaan mengenai materi
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larutan penyangga dan hidrolisis, selain itu pelaksanaan praktikum tipe investigasi
kelompok yang dilakukan oleh siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol juga
memacu keterampilan generik pengamatan tidak langsung siswa dapat mudah
terkembangkan.
Terdapat suatu pola keteraturan harga N-gain pada kelas eksperimen dan
kontrol. Dari harga N-gain tinggi ke rendah, yaitu penguasaan keterampilan generik
pengamatan tidak langsung siswa kelompok prestasi tinggi lebih baik daripada
kelompok prestasi sedang dan rendah, sehingga pengamatan tidak langsung
kelompok prestasi tinggi pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol mudah
terkembangkan.
4.2.2.2.2 Keterampilan Generik Sains Kesadaran Tentang Skala
Untuk dapat memahami kimia secara benar, maka seseorang harus
mempunyai kepekaan yang tinggi tentang skala. Keterampilan generik kesadaran
tentang skala menuntut siswa mampu menghitung pH larutan penyangga dan pH
larutan garam yang terhidrolisis.
Pada penelitian ini keterampilan generik sains kesadaran tentang skala pada
subjek penelitian diungkap melalui pertanyaan mengenai perhitungan pH larutan
penyangga dengan menentukan jumlah mol masing-masing komponen penyangga
dan pH larutan garam yang terhidrolisis.
Berdasarkan hasil analisis data rerata skor pre-test, skor post-test, N-gain dan
taraf pencapaian keterampilan generik kesadaran tentang skala menurut kelompok
prestasi pada kelas eksperimen. Pada kelompok prestasi tinggi diperoleh N-gain
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sebesar 81,5%, kelompok prestasi sedang 71,0%, sedangkan untuk kelompok prestasi
rendah yaitu 53,6%, kelompok prestasi tinggi dan sedang pada kelas eksperimen
mencapai kategori tinggi.
Pada kelas kontrol, harga N-gain kelompok prestasi tinggi sebesar 74,7% dan
mencapai kategori tinggi, kelompok prestasi sedang 52,0% dan kelompok prestasi
rendah diperoleh N-gain 49,4% dengan kategori sedang.
Kesadaran tentang skala mendorong siswa untuk menyadari obyek-obyek
alam dan kepekaan yang tinggi terhadap skala numerik sebagai besaran / ukuran skala
mikroskopis ataupun makroskopis. Dalam materi kimia larutan penyangga dan
hidrolisis, siswa dituntut banyak untuk menghitung mengenai skala/besaran,
menghitung pH dari langkah awal menentukan mol sampai penentuan konsentrasi
tingkat keasaman mengharuskan siswa selalu bertemu dengan angka-angka dan
perhitungan.
N-gain kesadaran tentang skala pada masing-masing kelompok prestasi kelas
eksperimen mempunyai selisih harga yang jauh berbeda pada kelompok prestasi
tinggi dengan selisih kelompok prestasi sedang, begitu pula antara kelompok prestasi
sedang dengan kelompok prestasi rendah. Selisih nilai N-gain yaitu sebesar 0,105.
Kelompok prestasi sedang memiliki N-gain 0,710, sedangkan siswa kelompok
prestasi tinggi memiliki nilai N-gain 0,815, sedangkan selisih nilai N-gain untuk
kelompok prestasi sedang dengan prestasi rendah yaitu sebesar 0,174, hal ini
menunjukkan kelompok prestasi rendah masih mampu dipacu untuk mengembangkan
keterampilan generik kesadaran tentang skala.
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4.2.2.2.3 Keterampilan Generik Bahasa Simbolik
Ilmu kimia sangat kaya akan simbol-simbol yang digunakan untuk berbagai
tujuan atau fungsi yaitu sebagai bahasa komunikasi, menyatakan suatu besaran secara
kuantitatif dan sebagai alat untuk mengungkapkan hukum alam. Brotosiswoyo dalam
Sudarmin (2007) menyatakan bahwa keterampilan generik bahasa simbolik berkaitan
dengan kemampuan dalam memahami simbol, tanda atau lambang dalam kimia,
istilah, makna satuan kuantitatif dalam persamaan reaksi kimia, aturan matematis
dalam kimia, dan kemampuan membaca dan memahami grafik, tabel diagram.
Pada penelitian ini keterampilan generik sains bahasa simbolik pada subjek
penelitian diungkap melalui pertanyaan lambang-lambang yang harus dimengerti
sehingga siswa mampu menerapkan bahasa simbolik atau lambang kimia tersebut
kedalam rumus secara tepat.
Berdasarkan hasil analisis data rerata skor pre-test, skor post-test, N-gain dan
taraf pencapaian keterampilan generik bahasa simbolik menurut kelompok prestasi
pada kelas eksperimen. Pada kelompok prestasi tinggi diperoleh N-gain sebesar
79,8%, kelompok prestasi sedang 57,8%, sedangkan untuk kelompok prestasi rendah
yaitu 52,2%, kelompok prestasi tinggi pada kelas eksperimen mencapai kategori
tinggi, sedangkan untuk kelompok prestasi sedang dan kelompok prestasi rendah taraf
pencapaian N-gain pada kategori sedang.
Pada kelas kontrol, harga N-gain kelompok prestasi tinggi sebesar 71,9% dan
mencapai kategori tinggi, kelompok prestasi sedang 49,6% dan kelompok prestasi
rendah diperoleh N-gain 46,5% dengan kategori sedang.
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Dalam keterampilan generik bahasa simbolik siswa dituntut memahami
persamaan reaksi kimia dan mengerti wujud dari zat yang ada dalam reaksi, simbolsimbol yang ada dalam materi larutan penyangga dan hidrolisis sebenarnya sudah
mulai dikenal siswa dari materi asam-basa pada bahasan bab sebelumnya. Jadi, siswa
disini kembali meneruskan pengetahuan apa yang sudah didapatnya dalam
pembelajaran kimia terdahulu.
4.2.2.2.4 Keterampilan Generik Sains Logical Frame
Logical frame adalah kemampuan generik untuk berpikir sistematis yang
didasarkan pada keteraturan fenomena (Brotosiswoyo dalam Sudarmin, 2007).
Kemampuan ini akan membantu siswa berpikir secara sistematis. Pada penelitian ini
keterampilan generik sains logical frame pada subjek penelitian diungkap melalui
pertanyaan keterkaitan pH dengan pKa dan pKb dan komponen pembentuk larutan
penyangga.
Berdasarkan hasil analisis data rerata skor pre-test, skor post-test, N-gain dan
taraf pencapaian keterampilan generik logical frame menurut kelompok prestasi pada
kelas eksperimen. Pada kelompok prestasi tinggi diperoleh N-gain sebesar 80,1%,
kelompok prestasi sedang 72,6%, sedangkan untuk kelompok prestasi rendah yaitu
61,6%, kelompok prestasi tinggi pada kelas eksperimen mencapai kategori tinggi,
sedangkan untuk kelompok prestasi sedang dan kelompok prestasi rendah taraf
pencapaian N-gain pada kategori sedang.
Pada kelas kontrol, harga N-gain kelompok prestasi tinggi sebesar 77,4% dan
mencapai kategori tinggi, kelompok prestasi sedang 70,0% dengan pencapaian
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kategori tinggi dan kelompok prestasi rendah diperoleh N-gain 50,1% dengan
kategori sedang.
Pada kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk pencapaian N-gain kelompok
prestasi rendah didapatkan kategori sedang, sedangkan untuk kelompok prestasi
tinggi dan sedang didapatkan kategori pencapaian N-gain tinggi. Hal ini berarti untuk
kelompok prestasi rendah pada kedua kelas masih mampu dipacu untuk pencapaian
N-gain hingga mencapai kategori tinggi.
Keterampilan generik logical frame membutuhkan pengetahuan yang
kompleks karena siswa harus mampu mengkaitkan keteraturan fenomena dengan
berpikir secara runtut dan sistematis pada materi larutan penyangga dan hidrolisis.
Konsep awal mengenai materi tersebut harus benar-benar dipahami dan dimengerti
agar apabila siswa diberi pertanyaan yang harus mengkaitkan berbagai teori siswa
tidak mengalami kesulitan.
Terdapat suatu pola keteraturan harga N-gain pada kelas eksperimen dan
kontrol. Dari harga N-gain tinggi ke rendah, yaitu penguasaan keterampilan generik
logical frame siswa kelompok prestasi tinggi lebih baik daripada kelompok prestasi
sedang dan rendah. Hal ini terjadi karena siswa kelompok prestasi tinggi memiliki
kemampuan berpikir sistematis dan retensi memori jangka panjang lebih baik
daripada kelompok prestasi sedang dan rendah.
4.2.2.2.5 Keterampilan Generik Hukum Sebab Akibat
Keterampilan generik sains lain yang perlu dikembangkan melalui
pembelajaran kimia adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan hukum
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sebab akibat. Hukum ini banyak sekali muncul dalam kimia dan banyak pula gejala
yang merupakan akibat dari berbagai kejadian. Dalam kimia sebuah aturan dapat
dinyatakan sebagai hukum sebab akibat apabila ada kedapat ulangan dari akibat
sebagai fungsi dari penyebabnya (Brotosiswoyo dalam Sudarmin, 2007).
Pada penelitian ini keterampilan generik sains hukum sebab akibat pada
subjek penelitian ini diungkap melalui pertanyaan mengenai keterkaiatan peran ion
hidronium dan ion hidroksida pada larutan penyangga, peran larutan penyangga
dalam kehidupan sehari-hari, dan fungsi dari komponen larutan penyangga tersebut.
Berdasarkan hasil analisis data rerata skor pre-test, skor post-test, N-gain dan
taraf pencapaian keterampilan generik hukum sebab akibat menurut kelompok
prestasi pada kelas eksperimen. Pada kelompok prestasi tinggi diperoleh N-gain
sebesar 67,8%, kelompok prestasi sedang 66,4%, sedangkan untuk kelompok prestasi
rendah yaitu 60,0%, ketiga kelompok prestasi

pada kelas eksperimen mencapai

kategori taraf pencapaian N-gain pada kategori sedang.
Pada kelas kontrol, harga N-gain kelompok prestasi tinggi sebesar 66,1%,
kelompok prestasi sedang 53,3% dan kelompok prestasi rendah diperoleh N-gain
54,1% dengan pencapaian kategori sedang.
Semua kelompok prestasi pada kedua kelas hanya mampu mencapai N-gain
pada taraf pencapaian sedang, hal ini dikarenakan keterampilan generik hukum sebab
akibat membutuhkan kemampuan pemahaman terhadap materi yang tinggi.
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4.2.2.3 Peningkatan Keseluruhan Penguasaan Keterampilan Generik Sains Siswa
Kelas Eksperimen dan Kontrol
Pada Tabel 4.10 terlihat bahwa media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok telah mampu
mengembangkan sejumlah penguasaan keterampilan generik sains pada kelas
eksperimen, baik kelompok prestasi tinggi, sedang dan rendah. Ketiga harga N-gain
yang tertera pada Tabel 4.10 yaitu N-gain pengamatan tidak langsung, kesadaran
tentang skala, bahasa simbolik, logical frame, dan hukum sebab akibat jika dihitung
reratanya maka diperoleh N-gain sebesar 0,70 atau 70% dan termasuk dalam kategori
pencapaian tinggi, sedangkan secara kelompok harga N-gainnya berturut-turut adalah
81%; 69%; 63%; 72% dan 65%
Pada kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional berbantu
praktikum investigasi kelompok juga telah mampu mengembangkan sejumlah
penguasaan keterampilan generik sains siswa, baik kelompok prestasi tinggi, sedang
dan rendah. Ketiga harga N-gain yang tertera pada Tabel 4.10 N-gain pengamatan
tidak langsung, kesadaran tentang skala, bahasa simbolik, logical frame, dan hukum
sebab akibat jika dihitung reratanya maka diperoleh harga N-gain sebesar 0,626 atau
62,6% dan termasuk dalam kategori pencapaian sedang, sedangkan secara kelompok
harga N-gainnya berturut-turut adalah 74%; 59%; 56%; 66% dan 58%.
Berdasarkan Tabel 4.10, maka terlihat harga N-gain untuk penguasaan
keterampilan generik sains siswa pada kelas eksperimen dari urutan harga N-gain
terendah yang bermakna sulit dikembangkan adalah sebagai berikut bahasa simbolik

117

(63%), hukum sebab akibat (65%), kesadaran tentang skala (69%), logical frame
(72%), dan pengamatan tidak langsung (81%). Sedangkan pada kelas kontrol adalah
sebagai berikut bahasa simbolik (56%), hukum sebab akibat (58%), kesadaran
tentang skala (59%), logical frame (66%), dan pengamatan tidak langsung (74%).
Menurut Brotosiswoyo, sebagaimana dikutip dalam Sudarmin (2007), urutan
keterampilan generik sains dari yang sukar dikembangkan (dilatihkan) ke urutan yang
mudah dikembangkan (dilatihkan) adalah sebagai berikut keterampilan generik
abstraksi, inferensia logika, pemodelan, hukum sebab akibat, konsistensi logis,
logical frame, bahasa simbolik, kesadaran tentang skala, pengamatan tak langsung,
dan pengamatan langsung. Dengan mengacu pada Brotosiswoyo (2001) tersebut,
maka penelitian ini, terdapat keterampilan generik sains yang memiliki pola yang
sama dengan Brotosiswoyo tetapi terdapat pula yang bertentangan.
Pada penelitian ini, keterampilan generik sains pengamatan tidak langsung
mendapatkan penguasaaan N-gain yang paling besar, itu artinya keterampilan generik
sains indikator ini mudah dikembangkan (dilatihkan). Untuk kedua kelas, baik
eksperimen maupun kontrol indikator keterampilan generik sains pengamatan tidak
langsung memiliki nilai N-gain yang paling besar diantara indikator yang lain. Hal ini
sesuai yang dikemukakan Brotosiswoyo, bahwa pada urutan keterampilan generik
sains dari yang paling sukar dikembangkan ke yang paling mudah dikembangkan
pengamatan tidak langsung terletak pada indikator yang paling mudah dikembangkan
setelah pengamatan langsung. Keterampilan generik pengamatan tidak langsung pada
kelas eksperimen dan kelas kontrol terbantu oleh praktikum tipe investigasi
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kelompok, di dalam praktikum ini siswa benar-benar mengamati apa yang menjadi
pengamatannya dalam menerapkan sebuah konsep. Kelas eksperimen memiliki nilai
N-gain yang lebih tinggi dari kelas kontrol karena dalam pelaksanaan game Make A
Match berbasis Chemo-Edutainment (CET), siswa dilatihkan berbagai macam soal
yang berisi data percobaan, sehingga keterampilan generik indikator ini lebih mudah
terkembangkan.
Keterampilan generik logical frame pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
mendapati peringkat kedua termudah untuk keterampilan generik sains yang mudah
terkembangkan setelah pengamatan tidak langsung sebab logical frame lebih banyak
mengarah pada konsep dasar sehingga siswa mudah untuk mengembangkan
keterampilan generik ini. Hasil ini sesuai dengan temuan Mahaffy (2005) dan
Sudarmin (2007), bahwa logical frame termasuk keterampilan generik sains yang
mudah dikembangkan, sehingga selisih skor pre-test dan post-test nya cukup besar.
Keterampilan generik kesadaran tentang skala pada kelas eksperimen dan
kelas kontrol mendapatkan urutan ketiga mudah terkembangkan setelah pengamatan
tidak langsung dan logical frame. Pada temuan Brotosiswoyo (2001), keterampilan
generik kesadaran tentang skala merupakan keterampilan generik sains yang mudah
terkembangkan setelah pengamatan tidak langsung, tapi dalam penelitian ini
ditemukan kesadaran tentang skala lebih sulit terkembangkan daripada keterampilan
generik logical frame. Hal ini disebabkan karena siswa eksperimen dan siswa kelas
kontrol masih banyak ditemukan yang belum mengerti cara perhitungan
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menggunakan alat hitung dan pemasukan rumus yang kurang tepat, jadi kesadaran
mereka tentang skala kurang terlatih.
Bahasa simbolik merupakan keterampilan generik sains yang sulit
dikembangkan dalam penelitian ini, siswa kelas eksperimen maupun kelas kontrol
masih kesulitan dalam menentukan simbol-simbol untuk menerapkannya ke dalam
rumus.
Keterampilan generik hukum sebab akibat menurut kategori Brotosiswoyo
dalam Sudarmin (2007) sebagai kategori dalam keterampilan generik yang sedang
atau cukup sulit dikembangkan. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan pemahaman
aturan, hukum, atau prinsip dari kelompok prestasi tinggi lebih baik daripada
kelompok sedang dan rendah. Kelas eksperimen mempunyai nilai N-gain yang lebih
tinggi daripada kelas kontrol, hal ini karena keterampilan berpikir hukum sebab
akibat berkaitan menghubungkan dua atau lebih hukum, teori dan prinsip (variabel),
dengan tingkat keterampilan berpikir dasar. Dengan penerapan game Make A Match
berbasis Chemo-Edutainment (CET) siswa dilatih untuk dapat menghubungkan dua
atau lebih hukum lewat pencarian pasangan kartu soal dan jawaban, dapat
mengkaitkan teori dan prinsip dengan mandiri, serta praktikum tipe investigasi
kelompok pada kelas eksperimen dan kontrol dapat membantu siswa melatih
kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah secara individu maupun kelompok.
Berdasarkan hasil ini terdapat harga N-gain pada kategori sedang yaitu
dibawah harga N-gain 0,70, hal ini berarti untuk membangun dan melatihkan
kemampuan generik itu lebih sulit dan dimungkinkan tiga hal yaitu (1) tingkat
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kesulitan konsep materi kimia larutan penyangga dan hidrolisis sebagai wahana
mengembangkan kemampuan ketrampilan generik tersebut (2) model pembelajaran
yang diterapkan untuk menumbuhkan keterampilan generik sains tersebut belum
secara baik (optimal) mengembangkan keterampilan generik mencapai tingkat
pencapaian N-gain tinggi menurut kategori Hake (3) kendala dari siswa yang belum
terbiasa dengan tuntutan pembelajaran berorientasi keterampilan generik sains. Hal
tersebut senada dengan Cheong (2002) yang menyatakan pembelajaran berorientasi
keterampilan generik, siswa dituntut untuk mengembangkan kemampuan berpikir
metakognisi dan berpikir kreatif, sehingga kemampuan inilah yang belum terkuasai
siswa kelompok prestasi rendah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media game Make A Match berbasis
Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum investigasi kelompok dengan diskusi
pemecahan masalah, pendekatan berbasis kerja laboratorium dan kerja ilmiah telah
mampu meningkatkan keterampilan generik sains siswa sampai pada tingkat tinggi
dan sedang. Namun keterlibatan aktif siswa baik fisik, panca indera dan mental
sebelum dan selama proses pembelajaran kimia masih perlu ditingkatkan, karena
pembelajaran semakin cepat dan mendalam jika seluruh aktifitas tubuh, mental, dan
otak berfungsi aktif dalam pembelajaran dengan baik (Suma dalam Sudarmin, 2007).
Pada pembelajaran dengan metode konvensional, baik dengan ceramah,
belajar menghapal, verbal, meniru, dan guru sebagai pusat pembelajaran, kurang
mendukung berkembangnya keterampilan generik sains siswa sehingga seharusnya
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perlu bergeser pada pembelajaran yang menekankan aktifitas siswa yang berbasis
laboratorium dan kerja ilmiah.
4.2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Media Game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu Praktikum Tipe Investigasi Kelompok
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
mengenai kelebihan pembelajaran dengan media game Make A Match berbasis
Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok adalah
sebagai berikut :
(1) Siswa lebih mudah mendalami materi dengan adanya game, karena belajar
sekaligus menjadi hiburan yang menyenangkan bagi siswa
(2) Dengan adanya diskusi ilmiah, pembelajaranpun menjadi lebih bermakna
(3) Siswa lebih kreatif dalam berpikir dan memecahkan masalah
(4) Meningkatkan motivasi belajar karena siswa dilibatkan secara aktif dalam proses
pembelajaran
(5) Guru lebih sebagai fasilitator, sehingga siswa dapat mengembangkan aktivitas,
kreatifitas, dan cara pemecahan materi yang mereka anggap paling mudah
(6) Kemandirian siswa dalam belajar dapat terlihat, dimana siswa dapat mencari
pemecahan masalah dari masalah yang ditemui.
Selain keunggulan, penggunaan pembelajaran dengan media game Make A
Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi
kelompok juga terdapat kekurangan, antara lain:
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(1) Menuntut kesungguhan guru dalam merancang dan melaksanakan proses
pembelajaran
(2) Efektifitas pembelajaran akan rendah jika guru kurang menguasai materi dan
langkah-langkah atau tahapan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran
dengan media game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET)
berbantu praktikum tipe investigasi kelompok

BAB 5
PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil
simpulan sebagai berikut:
(1) Pembelajaran dengan media game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment
(CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok memberi pengaruh positif
terhadap pemahaman konsep siswa serta mampu meningkatkan keterampilan
generik sains siswa sampai pada harga N-gain kategori sedang dan tinggi siswa
SMA Negeri 1 Comal
(2) Besarnya kontribusi pengaruh pemahaman konsep Pembelajaran dengan media
game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum
tipe investigasi kelompok siswa SMA Negeri 1 Comal yaitu sebesar 20,25%
dengan taraf signifikansi 5%, serta besarnya persentase N-gain keterampilan
generik sains pengamatan tidak langsung 77,5%, kesadaran tentang skala 64%,
bahasa simbolik 59,5%, logical frame 69%, hukum sebab akibat 61,5%, sehingga
keterampilan generik sains siswa yang mudah dikembangkan dalam penelitian ini
adalah pengamatan tidak langsung, kesadaran tentang skala, bahasa simbolik,
logical frame, dan hukum sebab akibat.
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5.2 Saran
Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

telah

dilakukan,

maka

peneliti

menyarankan:
(1) Guru kimia hendaknya menerapkan pembelajaran dengan media game Make A
Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi
kelompok sebagai variasi metode mengajar.
(2) Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan media game Make A Match berbasis
Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok, guru
hendaknya tetap memantau aktivitas siswa untuk menghindari terjadinya
kesalahan pemahaman konsep oleh siswa.
(3) Keaktifan siswa dalam pembelajaran menentukan hasil belajar siswa, oleh karena
itu guru harus mempunyai cara-cara yang tepat untuk mengaktifkan siswa.
(4) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembelajaran dengan media
game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) berbantu praktikum
tipe investigasi kelompok terhadap materi pokok yang berbeda agar model
pembelajaran tersebut dapat berkembang dan bermanfaat untuk kegiatan
pembelajaran.
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Lampiran 1

SILABUS KIMIA
Silabus Eksperimen

Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Program
Semester
Standar Kompetensi
Alokasi Waktu

Kompetensi
dasar
Mendeskripsi
sifat larutan
penyangga
dan peranan
larutan
penyangga
dalam tubuh
makhluk
hidup.

: SMA NEGERI 1 Comal
:KIMIA
: XI / IA
: 2 (DUA)
: 4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya.
: 18 jam (4 jam untuk UH)

Materi
Pembelajaran
 larutan
penyangga

Kegiatan Pembelajaran
Tatap Muka
Tugas Terstruktur
 Melakukan diskusi kelas mengenai
 Soal-soal larutan
pengertian larutan penyangga dan
penyangga
komponen-komponennya.
 Laporan akhir
 Guru menjelaskan rancangan
praktikum larutan
percobaan untuk menganalisis larutan
penyangga
penyangga dan bukan penyangga
melalui praktikum tipe investigasi
kelompok di laboratorium.
 Mengidentifikasikan Topik dan
mengatur murid ke dalam Kelompok
(Grouping)
 Merencanakan tugas yang akan
dipelajari (Planning)
 Melaksanakan Investigasi (
Investigation) yaitu praktikum larutan
penyangga
 Menyiapkan laporan akhir
(Organizing)
 Mempresentasikan laporan akhir
(Presenting)
 Evaluasi (Evaluating) dengan
menyimpulkan bersama-sama hasil

Indikator
 Menganalisis
larutan penyangga
dan bukan
penyangga melalui
percobaan.

Penilaian
 Jenis tagihan
tugas
kelompok
- ulangan
 Bentuk
instrumen
- laporan
tertulis
- tes tertulis

Alokasi
Waktu
8 jam

Sumber/
bahan/alat
 Sumber
buku
kimia
jurnal
kimia
- internet
 Bahan
- lembar
kerja
bahan/alat
untuk
percobaan
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Kompetensi
dasar

Kegiatan Pembelajaran
Tatap Muka
Tugas Terstruktur

Materi
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber/
bahan/alat

praktikum
 pH larutan
penyangga

Menentukan
jenis
garam
yang
mengalami
hidrolisis
dalam air
dan pH
larutan
garam
tersebut.

 Menghitung pH atau pOH larutan
penyangga melalui diskusi kelas.
 Mempersiapkan Game Make A Match
berbasis Chemo-Edutainment (CET)
 Mengadakan Game Make A Match
berbasis Chemo-Edutainment (CET)
dengan penuh tanggung jawab dan
percaya diri
 Mencocokkan pertanyaan dan
jawaban dari kartu soal dan kartu
jawaban Game Make A Match
berbasis Chemo-Edutainment (CET)
 Menyimpulkan bersama-sama hasil
dari Game Make A Match berbasis
Chemo-Edutainment (CET)

 fungsi
larutan
penyangga

 Melalui diskusi kelas menjelaskan
fungsi larutan penyangga dalam tubuh
makhluk hidup

 Hidrolisis
garam
 sifat garam
yang
terhidrolisis

 Melakukan diskusi kelas mengenai
pengertian hidrolisis dan sifat-sifat
garam yang terhidrolisis
 Guru menjelaskan rancangan
percobaan melalui praktikum tipe
investigasi kelompok di laboratorium.
 Mengidentifikasikan topik dan
mengatur murid ke dalam kelompok
(Grouping)
 Merencanakan tugas yang akan
dipelajari (Planning)
 Melaksanakan Investigasi (

 Menghitung pH
atau pOH larutan
penyangga
 Menghitung pH
larutan penyangga
dengan
penambahan sedikit
asam atau sedikit
basa atau dengan
pengenceran.

 Soal-soal hidrolisis
 Laporan akhir
praktikum
hidrolisis

 Menjelaskan fungsi
larutan penyangga
dalam tubuh
makhluk hidup
 Menentukan ciriciri beberapa jenis
garam yang dapat
terhidrolisis dalam
air melalui
percobaan
 Menentukan sifat
garam yang
terhidrolisis dari
persamaan reaksi
ionisasi

 Jenis tagihan 6 jam
tugas
individu
tugas
kelompok
- responsi
- ulangan
 Bentuk
instrumen
laporan
tertulis
- tes tertulis

 Sumber
buku
kimia
jurnal
kimia
- internet
 Bahan
- lembar
kerja
bahan/alat
untuk
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Kompetensi
dasar

Materi
Pembelajaran

 pH larutan
garam yang
terhidrolisis

Kegiatan Pembelajaran
Tatap Muka
Tugas Terstruktur
Investigation) yaitu praktikum
hidrolisis
 Menyiapkan laporan akhir
(Organizing)
 Mempresentasikan laporan akhir
(Presenting)
 Evaluasi (Evaluating) dengan
menyimpulkan bersama-sama hasil
praktikum.
 Mempersiapkan Game Make A Match
berbasis Chemo-Edutainment (CET)
 Mengadakan Game Make A Match
berbasis Chemo-Edutainment (CET)
dengan penuh tanggung jawab dan
percaya diri
 Mencocokkan pertanyaan dan
jawaban dari kartu soal dan kartu
jawaban Game Make A Match
berbasis Chemo-Edutainment (CET)
 Menyimpulkan bersama-sama hasil
dari Game Make A Match berbasis
Chemo-Edutainment (CET)
 Menyimpulkan ciri-ciri garam yang
terhidrolisis dalam air.
 Menghitung pH larutan garam yang
terhidrolisis melalui diskusi kelas.

Indikator

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber/
bahan/alat
percobaan

 Menghitung pH
larutan garam yang
terhidrolisis
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Lampiran 2
SILABUS KIMIA
Silabus Kontrol
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Program
Semester
Standar Kompetensi
Alokasi Waktu

Kompetensi
dasar
Mendeskripsi
sifat larutan
penyangga
dan peranan
larutan
penyangga
dalam tubuh
makhluk
hidup.

: SMA NEGERI 1 Comal
:KIMIA
: XI / IA
: 2 (DUA)
: 4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya.
: 18 jam (4 jam untuk UH)

Materi
Pembelajaran
 larutan
penyangga

 pH larutan

Kegiatan Pembelajaran
Tatap Muka
Tugas Terstruktur
 Melakukan diskusi kelas
 Soal-soal larutan
mengenai pengertian larutan
penyangga
penyangga dan komponen Laporan akhir
komponennya.
praktikum
 Dengan percaya diri, siswa
larutan
mengerjakan latihan soal di depan
penyangga
kelas
 Guru menjelaskan rancangan
percobaan untuk menganalisis
larutan penyangga dan bukan
penyangga melalui praktikum
kelompok di laboratorium.
 Melakukan percobaan dengan
penuh tanggung jawab
 Mempresentasikan hasil
pengamatan dalam percobaan
secara mandiri dan penuh percya
diri
 Menghitung pH atau pOH larutan

Indikator

Penilaian

 Menganalisis larutan
penyangga dan
bukan penyangga
melalui percobaan.

 Jenis tagihan
- tugas kelompok
- ulangan
 Bentuk instrumen
- laporan tertulis
- tes tertulis

Alokasi
Waktu
8 jam

Sumber/
bahan/alat
 Sumber
buku
kimia
jurnal
kimia
- internet
 Bahan
- lembar
kerja
bahan/alat
untuk
percobaan

 Menghitung pH atau

132
Kompetensi
dasar

Materi
Pembelajaran
penyangga

Kegiatan Pembelajaran
Tatap Muka
Tugas Terstruktur
penyangga melalui diskusi kelas.
 Siswa berpikir logis dalam
menghitung pH atau pOH larutan
penyangga

 fungsi
larutan
penyangga

Indikator

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber/
bahan/alat

6 jam

 Sumber
buku
kimia
jurnal
kimia
- internet
 Bahan
- lembar
kerja
bahan/alat
untuk

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

 Melalui diskusi kelas
menjelaskan fungsi larutan
penyangga dalam tubuh makhluk
hidup
 Siswa menjelaskan fungsi larutan
penyangga secara mandiri

Menentukan
jenis
garam
yang
mengalami
hidrolisis
dalam air
dan pH
larutan
garam
tersebut.

 Hidrolisis
garam

 sifat garam
yang
terhidrolisis

 Siswa menyimpulkan larutan
penyangga dengan penuh percaya
diri dan mandiri
 Melakukan diskusi kelas
mengenai pengertian hidrolisis
dan sifat-sifat garam yang
terhidrolisis
 Merancang dan melakukan
percobaan untuk menentukan ciriciri beberapa jenis garam yang
dapat terhidrolisis dalam air
melalui kerja kelompok di
laboratorium
 Menyimpulkan ciri-ciri garam
yang terhidrolisis dalam air.

 Soal-soal larutan
penyangga
 Laporan akhir
praktikum
larutan
penyangga

 Menentukan ciri-ciri
beberapa jenis garam
yang dapat
terhidrolisis dalam
air melalui
percobaan

 Menentukan sifat
garam yang
terhidrolisis dari
persamaan reaksi

 Jenis tagihan
- tugas individu
- tugas kelompok
- responsi
- ulangan
 Bentuk instrumen
- laporan tertulis
- tes tertulis

percobaan

133
Kompetensi
dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
Tatap Muka
Tugas Terstruktur

Indikator
ionisasi

 pH larutan
garam yang
terhidrolisis

 Menghitung pH larutan garam
yang terhidrolisis melalui diskusi
kelas.
 Siswa menyimpulkan hidrolisis
dengan penuh percaya diri dan
mandiri

 Menghitung pH
larutan garam yang
terhidrolisis

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber/
bahan/alat
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Lampiran 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS EKSPERIMEN (Pertemuan ke-1)
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi
Alokasi Waktu
Tahun Pelajaran

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI/2
: Larutan Penyangga
: 2 x 45 menit
: 2012/2013

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
1. Menjelaskan sifat-sifat larutan penyangga
2. Menjelaskan komponen larutan penyangga
3. Menjelaskan prinsip kerja larutan panyangga
IV. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa mampu menjelaskan sifat-sifat larutan penyangga dengan tepat setelah diberikan
penjelasan mengenai peristiwa/sains yang berhubungan dengan materi.
2. Siswa mampu menjelaskan komponen larutan penyangga, diskusi dan tanya jawab
mengenai jenis larutan penyangga.
3. Siswa mampu menjelaskan prinsip kerja larutan panyangga dengan tepat.
V. Analisis Materi
A. Definisi dan Sifat Larutan Penyangga
Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH
pada kisarannya.
B. Komponen Larutan Penyangga
1. Larutan Penyangga Asam
Larutan ini dapat mempertahankan pH pada daerah asam (pH < 7). Larutan
penyangga asam terdiri dari asam lemah (HA) dan basa konjugasinya (A -). Contoh,
larutan penyangga dari campuran asam asetat dengan natrium asetat. Persamaan
reaksinya adalah sebagai berikut.
CH 3 COOH (aq)
CH 3 COO - (aq) + H + (aq)
Larutan ini juga dapat dibuat dari campuran asam lemah dengan basa kuat, dengan
catatan basa kuat harus habis bereaksi, sehingga pada akhir reaksi hanya terdapat asam
lemah dan garamnya (basa konjugasinya).
CH 3 COOH (aq) + NaOH (aq)
CH 3 COONa (aq) + H 2 O (l)
HA (aq
A - (aq) + H + (aq)
2. Larutan Penyangga Basa
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Larutan ini dapat mempertahankan pH pada daerah basa (pH > 7). Larutan
penyangga basa terdiri dari basa lemah (B) dan asam konjugasinya (BH+). Contoh,
larutan penyangga dari campuran amonia dengan amonium klorida. Persamaan
reaksinya adalah sebagai berikut.
NH 3 (aq) + H + (aq)
NH 4 + (aq)
Larutan ini juga dapat dibuat dari campuran basa lemah dengan asam kuat, dengan
catatan asam kuat harus habis bereaksi, sehingga pada akhir reaksi hanya terdapat basa
lemah dan garamnya (asam konjugasinya). Persamaan reaksinya adalah sebagai
berikut.
NH 3(aq) + HCl (aq)
NH 4 Cl (aq)
C. Prinsip Kerja Larutan Penyangga
Pada dasarnya suatu larutan penyangga yang tersusun dari asam lemah dan basa
konjugasi merupakan suatu sistem kesetimbangan ion dalam air, yang melibatkan adanya
kesetimbangan air dan kestimbangan asam lemah. Di samping itu terdapat ion basa
konjugasi yang berasal dari garam atau hasil reaksi antara asam lemah tersebut dengan
suatu basa kuat.
H2O (l)

H (aq) + OH (aq)

...............(1)

HA (aq)

H (aq) + A (aq)

...............(2)

+

-

+

-

+

NaA (aq)

Na (aq)

-

+ A (aq)

...............(3)

Dalam hal ini yang berfungsi sebagai larutan penyangga adalah HA, ion H +, dan ion
A- baik yang berasal dari ionisasi basa lemah ataupun yang berasal dari garam tersebut.
Maka sistem penyangganya adalah:
-

HA (aq)

H (aq) + A (aq)

NaA(aq)

Na (aq) + A (aq)

+

+

-

..................(1)
..................(2)

Bila ke dalam sistem tersebut terdapat ion H+ yang datang dari luar sistem, maka ion
H yang berasal dari HA relatif tetap, sebab H+ yang berasal dari asam tersebut akan
bereaksi dengan ion A- di dalam sistem tersebut. Bila yang masuk ke dalam sistem adalah
ion OH-, maka ion tersebut tidak menyebabkan pergeseran kesetimbangan dalam air,
sebab akan segera bereaksi dengan ion H+ yang terdapat di dalam larutan, sehingga
konsentrasi ion H+ relatif tetap. Hal yang sama juga terjadi pada larutan penyangga basa.
+

VI. Metode dan Model Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: Kooperatif learning, media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
VII. Kegiatan Belajar Mengajar
NO
1

Aktivitas pembelajaran

Alokasi
Waktu

Pembukaan
a. Siswa diajak berdo’a bersama sejenak untuk
kelancaran kegiatan pembelajaran.

10 menit
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2

b. Siswa menyiapkan diri untuk memulai pembelajaran.
c. Siswa bersama guru mereview materi asam basa.
Inti
Eksplorasi
a. Siswa dibimbing guru membahas definisi dan
sifat-sifat larutan penyangga.
b. Siswa dibimbing guru membahas larutan
penyangga asam dan larutan penyangga basa.
c. Siswa dibimbing guru membahas prinsip kerja
larutan penyangga.
d. Siswa diberi pertanyaan terkait dengan materi
komponen larutan penyangga.

70 menit

Elaborasi
a. Siswa mengerjakan latihan soal prinsip kerja
larutan penyangga.
b. Salah seorang siswa menyampaikan jawaban.
c. Siswa lain menanggapi jawaban yang sudah
dikemukakan.

3

Konfirmasi
a. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya.
b. Siswa dengan mengerjakan soal pop kuis.
c. Guru memberikan penguatan kepada siswa.
Penutup
a. Siswa dibimbing guru menyusun kesimpulan.
b. Siswa diberi tahu tentang materi yang akan
dipelajari pada pertemuan selanjutnya
c. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok untuk pertemuan
selanjutnya dan diberi tugas untuk membaca serta
menyiapkan bahan praktikum yang dipersiapkan
dari rumah
d. Siswa mengakhiri pelajaran.

10 menit

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Power Point, video
- LCD dan speaker aktif
- Komputer
- Papan tulis
Sumber:
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga
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IX. Penilaian
a. Ranah Kognitif
Prosedur
: Tes tertulis
Jenis tagihan
: Pop kuis
Bentuk Soal
: Uraian
Instrumen
: Lembar Soal Pop kuis dan soal pretes
Kunci Jawaban
: Terlampir
b. Keaktifan siswa saat diskusi mengerjakan soal dalam pembelajaran.
X. Alat Evaluasi
1. Jelaskan definisi larutan penyangga!
2. Sebutkan sifat-sifat larutan penyangga!
3. Berikut ini, manakah yang termasuk larutan penyangga!
a. HCl dan NH4Cl
b. H2CO3 dan Na2CO3
c. H3PO4 dan Na2HPO4
d. CH3COOH dan CH3COONa
e. NH3 dan NH4Cl
f. HSiO3- dan K2SiO3
4. Bagimana prinsip kerja larutan penyangga asam?
5. Minuman kaleng memiliki citarasa yang sama dengan buah segarnya, padahal minuman
tersebut telah melalui beberapa proses dalam waktu yang relatif lama. Jelaskan!
6. Sebutkan larutan penyangga yang terdapat dalam sirup?
Jawaban
1. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH
pada kisarannya.
2. Sifat-sifat larutan penyangga : pH relatif tetap dengan penambahan sedikit asam atau
basa, pH tetap jika diencerkan.
3. d, e, dan f
4. Bila ke dalam sistem tersebut terdapat ion H+ yang datang dari luar sistem, maka ion H+
yang berasal dari HA relatif tetap, sebab H+ yang berasal dari asam tersebut akan
bereaksi dengan ion A- di dalam sistem tersebut. Bila yang masuk ke dalam sistem adalah
ion OH-, maka ion tersebut tidak menyebabkan pergeseran kesetimbangan dalam air,
sebab akan segera bereaksi dengan ion H+ yang terdapat di dalam larutan, sehingga
konsentrasi ion H+ relatif tetap.
5. Dalam minuman kaleng terdapat larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH
sehingga minuman tetap segar yaitu asam sitrat dan natrium sitrat
6. Asam benzoat dan natrium benzoat
Mengetahui,
Guru Pamong

Praktikan

Waridah, S. Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Eka Fitriani P.
NIM 4301409075
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pertemuan-2
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
kelas
Semester
Topik
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI
: II
: Larutan Penyangga
: 2 x 45 menit

II. 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
1. Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga melalui percobaan.
IV. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat membuktikan sifat larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam dan
sedikit basa dengan tepat setelah melakukan praktikum, diskusi, dan tanya jawab.
2. Siswa dapat membuktikan fungsi larutan penyangga dengan benar setelah melakukan
praktikum, diskusi, dan tanya jawab.
V. Materi Pokok
Eksperimen ini bertujuan untuk membuktikan sifat larutan penyangga sehingga siswa dapat
mengelompokkan larutan penyangga dan bukan penyangga.
A. Sifat Larutan Penyangga dan Bukan Penyangga
Tujuan : mempelajari sifat larutan penyangga dan bukan penyangga pada penambahan
sedikit asam dan sedikit basa.
` Cara Kerja :
1. Ukur pH larutan NaCl 0,1 M dengan menggunakan indikator universal
2. Siapkan 3 gelas kimia 100 mL. Isi masing-masing dengan 10 mL larutan NaCl 0,1 M,
kemudian :
a) Ke dalam gelas-1 tambahkan 1 mL HCl 0,1 M
b) Ke dalam gelas-2 tambahkan 1 mL NaOH 0,1 M
c) Ke dalam gelas-3 tambahkan 10 mL aquades
Ukur ke-3 pH larutan tersebut.
3. Campurkan 25 mL larutan CH3COOH 0,1 M dan 25 mL larutan NaCH3COOH 0,1 M
dalam sebuah gelas kimia. Ukur pH larutan tersebut!
4. Lakukan langkah 2 tetapi larutan NaCl diganti larutan 3
5. Campurkan 25 mL larutan NH3 0,1 M dan 25 mL larutan NH4Cl 0,1 M dalam sebuah
gelas kimia. Ukur pH larutan tersebut!
6. Lakukan langkah 2 tetapi larutan NaCl diganti larutan 5.
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Analisis Data/ Pertanyaan
1. Diantara larutan yang diuji, manakah yang bersifat penyangga?
2. Simpulkan sifat-sifat larutan penyangga!
3. Hitunglah pH dari masing-masing larutan penyangga yang terjadi menggunakan rumus
untuk menghitung pH larutan penyangga!
B. Uji Buffer Fosfat dalam Minuman Bersoda
Tujuan : membuktikan fungsi ion fosfat dalam berbagai minuman bersoda sebagai
buffer
Cara Kerja :
1. Menuangkan minuman bersoda ke dalam gelas kimia sebanyak 25 mL
2. Mengukur pH minuman bersoda setelah tidak berbusa
3. Menambahkan 1 mL larutan HCl 0,1 M ke dalam minuman bersoda tersebut
4. Mengamati perubahan pH yang terjadi dengan indikator universal
5. Mengulangi langkah 1-4 tetapi larutan HCl 0,1 M berturut-turut dengan 1 mL Larutan
CH3COOH 0,1 M, 1 mL NaOH 0,1 M, dan 1 mL NH4OH 0,1 M.
6. Mengencerkan minuman bersoda 10 kali kemudian diukur pH-nya
Data Pengamatan
pH minuman
Perlakuan
Cola-Cola
Fanta
Sprite
Mula-mula
+ 1 mL HCl 0,1 M
+ 1 mL CH3COOH 0,1 M
1 mL NaOH 0,1 M
1 mL NH4OH 0,1 M
Pengenceran 10 kali
VI. Metode Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: Kooperatif learning, media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) bernatu praktikum tipe investigasi kelompok
VII. Langkah-Langkah pembelajaran
NO

Aktivitas pembelajaran

1

Pembukaan
a. Siswa diajak bersama sejenak untuk
kelancaran kegiatan pembelajaran.
b. Guru mengecek kehadiran siswa kemudian
menyampaikan tujuan pembelajaran, metode
dan langkah-langkah pembelajaran yang
akan dilaksanakan.
c. Siswa
diminta
mencermati
lembar
praktikum.
d. Siswa dimotivasi oleh guru dengan
menjelaskan langkah-langkah praktikum
investigasi kelompok.

Model Pembelajaran
Praktikum investigasi
kelompok
1. Mengidentifikasikan
Topik dan Mengatur
Murid ke dalam
Kelompok (Grouping)
2. Merencanakan Tugas
yang akan Dipelajari
(Planning)

Alokasi
Waktu
10 menit
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2

Inti
Eksplorasi
a. Siswa dibagi ke dalam 7 kelompok,
masing-masing beranggotakan ±5
orang. Salah seorang menjadi
pemimpin kelompok.
b. Siswa
mengambil
perangkat
praktikum.
c. Siswa diminta untuk menuliskan
cara kerja.
d. Siswa
melakukan
praktikum
investigasi kelompok.
e. Siswa
menuliskan
hasil
pengamatan.

3. Melaksanakan
Investigasi
(Investigation)
4. Menyiapkan Laporan
Akhir (Organizing)
5. Mempresentasikan
Laporan Akhir
(Presenting)

75 menit

Elaborasi
a. Siswa
mendiskusikan
hasil
praktikum larutan penyangga dalam
diskusi kelompok.
b. Siswa menuliskan dan menyusun
laporan praktikum.
c. Kelompok praktikum diminta
menunjukkan dan menyampaikan
hasil praktikum masing-masing.

3

Konfirmasi
d. Siswa diberi kesempatan untuk
bertanya.
e. Guru
memberikan
penguatan
kepada siswa.
Penutup
a. Siswa
diminta
merefleksi
kegiatan
pembelajaran yang telah dilakukan.
b. Siswa dimotivasi dan memberi tugas untuk
mempelajari materi.
c. Guru menutup pembelajaran dengan salam

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Papan tulis
- Alat-alat praktikum
Sumber:
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga

5 menit

141

IX. Penilaian
a. Ranah Kognitif
Prosedur
Jenis tagihan
b. Praktikum
Prosedur
Jenis tagihan
Instrumen

: Tes tertulis
: Laporan praktikum
: Observasi
: Data Pengamatan
: Lembar Kerja

Mengetahui,
Guru Pamong

Praktikan

Waridah, S.Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Eka Fitriani P.
NIM 4301409075
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pertemuan-3
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
kelas
Semester
Topik
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI
: II
: Larutan Penyangga
: 2 x 45 menit

III. 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
1. Menghitung pH atau pOH larutan penyangga
2. Menghitung pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa
atau dengan pengenceran
IV. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menghitung pH larutan penyangga asam
2. Siswa dapat menghitung pOH dan pH larutan penyangga basa
3. Siswa dapat menghitung pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam
4. Siswa dapat menghitung pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam
5. Siswa dapat menghitung pH larutan penyangga setelah pengenceran
V. Materi Pokok
Menghitung pH Larutan Penyangga
Larutan Penyangga Asam
Di dalam sistem larutan terdapat kesetimbangan:
-

HA (aq)

H (aq) + A (aq)

NaA(aq)

Na (aq) + A (aq)

+

+

-

..................(1)
..................(2)

Dari reaksi kesetimbangan (1) didapat,
...........(3)
+

Sehingga konsentrasi ion H dalam sistem dapat dinyatakan:
.............(4)
Dari persamaan (4) maka untuk menentukan H+ larutan penyangga asam dapat
dirumuskan:
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Jika konsentrasi dinyatakan sebagai banyaknya mol tiap liter larutan atau M=n/V, maka:

Oleh karena sistem merupakan campuran dalam satu wadah, maka volumenya akan selalu
sama, sehingga rumusan tersebut dapat ditulis:

Larutan Penyangga Basa
Di dalam sistem larutan terdapat kesetimbangan:
+

BOH (aq)

OH (aq) + B (aq)

BCl (aq)

+
B (aq) + Cl (aq)

-

..................(1)
..................(2)

Dari reaksi kesetimbangan (1) didapat,
...........(3)
-

Sehingga konsentrasi ion OH dalam sistem dapat dinyatakan:
.............(4)
Dari persamaan (4) maka untuk menentukan OH- larutan penyangga basa dapat
dirumuskan:

Jika konsentrasi dinyatakan sebagai banyaknya mol tiap liter larutan atau M=n/V, maka:

Oleh karena sistem merupakan campuran dalam satu wadah, maka volumenya akan selalu
sama, sehingga rumusan tersebut dapat ditulis:

VI. Metode Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: Kooperatif learning, media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu dengan praktikum tipe investigasi
kelompok
VII. Langkah-Langkah pembelajaran
NO
Aktivitas pembelajaran
1

Pembukaan
a. Guru memberikan salam pembukaan dan
memimpin berdo‟a sebelum pembelajaran
dimulai
b. Guru mengecek kehadiran siswa kemudian
menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran

Alokasi
Waktu
20 menit
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c. Guru
menyiapkan
perangkat
pembelajaran/kondisi fisik siswa dan kelas untuk
proses pembelajaran.
d. Guru mereview materi sebelumnya kemudian
memberis soal pretes untuk mengetahui sejauh
mana pemahaman materi yang akan dipelajari
2

65 menit

Inti
Eksplorasi
Guru bersama siswa membahas cara
menghitung pH larutan penyangga.
Guru bersama siswa membahas
perhitungan pH dengan penambahan
sedikit asam atau sedikit basa.
Guru bersama siswa membahas pH
larutan penyangga setelah pengenceran.
Elaborasi
a. Guru memberikan pertanyaan terkait
dengan materi
kapasitas larutan
penyangga.
b. Guru bersama siswa mendiskusikan
jawaban dan memberikan koreksi
jawaban atau tambahan informasi jika
diperlukan.
Konfirmasi
a.
b.

3

Guru
mengkonfirmasi
mengenai
materi yang sudah disampaikan
Guru memberikan penguatan kepada
siswa.

Penutup
a. Guru membimbing siswa menyusun kesimpulan.
b. Guru memberi tugas kelompok (kerjasama)
membuat makalah mengenai contoh larutan
penyangga dalam tubuh manusia beserta
fungsinya untuk pertemuan berikutnya.
c. Guru menutup pembelajaran dengan memotivasi
siswa dan salam.

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Power Point, video
- LCD dan speaker aktif
- Komputer

5 menit
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- Papan tulis
Sumber:
- Justiana, Sandri and Muchtardi. 2009. Chemistry for Senior High School Year XI.
Jakarta: Yudhistira
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga
IX. Penilaian
a. Ranah Kognitif
Prosedur
Jenis tagihan
Bentuk Soal
Instrumen
Kunci Jawaban

: Tes tertulis
: Pop kuis
: Uraian
: Lembar Soal Pop kuis
: Terlampir

X. Alat Evaluasi
1. Berapa harga pH campuran dari 200 ml larutan NH3 0,4 M dengan 200 ml larutan HCl
0,2 M (Kb NH3 = 10-5) ?
2. Tentukan perbandingan volume CH3COOH 0,1 M (Ka = 10–5) dan NaOH 0,1 M yang
harus dicampurkan untuk membuat larutan buffer dengan pH = 6 !
3. To make buffer solution with pH = 9, into 40 mL of NH3 solution 0,5 M (Kb = 10–5) has
to be added HCl 0,2 M and H2SO4 0,2 M. What the volume each of the solution?
4. pH of the mixture if into 250 mL weak acid solution of HA 0,6 M (Ka = 2 x 10-5) is
added KOH 2,8 grams solid! (Ar K = 39, O = 16, H = 1)
5. Berapa gram amonium sulfat, (NH4)2SO4, harus ditambahkan ke dalam 500 mL larutan
NH3 0,1 M untuk mendapatkan larutan penyangga dengan pH = 9 ? (Kb NH3 =
;
Ar H = 1; N = 14, O = 16; S = 32)
6. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 50 mL larutan CH3COOH 1M
dengan 50 mL larutan NaCH3COO 1M. (Ka CH3COOH =
)
a. Berapakah Ph larutan itu?
b.Jika dtambahkan 10 mL larutan HCl 0,1 M, berapa pH-nya sekarang?
c. Jika yang ditambahkan adalah 10 mL larutan NaOH 0,1 M, berapa pH-nya sekarang?
Jawaban :
1. 9
2. 11 : 10
3. 33,33 mL dan 16,67 mL
4. 5-log 4
5. 3,3 gram
6. a.5 ; b.4,98; c.5,02
Mengetahui,
Guru Pamong

Praktikan

Waridah, S.Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Eka Fitriani P.
NIM 4301409075
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pertemuan-4
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
kelas
Semester
Topik
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI
: II
: Larutan Penyangga
: 2 x 45 menit

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
Menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup.
IV. Tujuan Pembelajaran
2. Siswa dapat menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam darah
3. Siswa dapat menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam air liur
V. Materi Pokok
Larutan Penyangga dalam Sains
Larutan penyangga sangat penting dalam kehidupan; misalnya dalam analisis kimia,
biokimia, bakteriologi, zat warna, fotografi, dan industri kulit. Dalam bidang biokimia,
kultur jaringan dan bakteri mengalami proses yang sangat sensitif terhadap perubahan pH.
1. Darah Sebagai Larutan Penyangga
Ada beberapa faktor yang terlibat dalam pengendalian pH darah, diantaranya
penyangga karbonat, penyangga hemoglobin dan penyangga fosfat.
a. Penyangga Karbonat
Penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat (H2CO3) dengan basa
konjugasi bikarbonat (HCO3).
H 2 CO 3 (aq)
HCO 3(aq) + H + (aq)
Penyangga karbonat sangat berperan penting dalam mengontrol pH darah.
b. Penyangga Hemoglobin
Pada darah, terdapat hemoglobin yang dapat mengikat oksigen untuk selanjutnya
dibawa ke seluruh sel tubuh. Reaksi kesetimbangan dari larutan penyangga oksi
hemoglobin adalah:
HHb + O 2 (g)
HbO 2 - + H +
Keberadaan oksigen pada reaksi di atas dapat memengaruhi konsentrasi ion H+,
sehingga pH darah juga dipengaruhi olehnya.
c. Penyangga Fosfat
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Pada cairan intra sel, kehadiran penyangga fosfat sangat penting dalam
mengatur pH darah. Penyangga ini berasal dari campuran dihidrogen fosfat
(H2PO4-) dengan monohidrogen fosfat (HPO 32- ).
H 2 PO 4 - (aq) + H + (aq)
H 2 PO 4(aq)
H 2 PO 4 - (aq) + OH - (aq)
HPO 4 2- (aq) ) + H 2 O (aq)
Penyangga fosfat dapat mempertahankan pH darah 7,4.
2. Air Ludah sebagai Larutan Penyangga
Gigi dapat larut jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Email gigi yang
rusak dapat menyebabkan kuman masuk ke dalam gigi. Air ludah dapat mempertahankan
pH pada mulut sekitar 6,8. Air liur mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat
menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan.
3. Menjaga keseimbangan pH tanaman
Suatu metode penanaman dengan media selain tanah, biasanya dikerjakan dalam
kamar kaca dengan menggunakan mendium air yang berisi zat hara, disebut dengan
hidroponik . Setiap tanaman memiliki pH tertentu agar dapat tumbuh dengan baik. Oleh
karena itu dibutuhkan larutan penyangga agar pH dapat dijaga.
4. Larutan Penyangga pada Obat-Obatan
Asam asetilsalisilat merupakan komponen utama dari tablet aspirin, merupakan
obat penghilang rasa nyeri. Adanya asam pada aspirin dapat menyebabkan perubahan pH
pada perut. Perubahan pH ini mengakibakan pembentukan hormon, untuk merangsang
penggumpalan darah, terhambat; sehingga pendarahan tidak dapat dihindarkan. Oleh
karena itu, pada aspirin ditambahkan MgO yang dapat mentransfer kelebihan asam.
VI. Metode Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: Kooperatif learning, media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
VII. Langkah-Langkah pembelajaran
NO
1

2

Aktivitas pembelajaran

Model Pembelajaran

Game Make A Match
Pembukaan
a. Guru terlebih dahulu mengkondisikan siswa agar 1. Siswa dibagi menjadi
siap belajar dan memotivasi siswa
beberapa kelompok besar
b. Guru menjelaskan tata cara pelaksanaan game
Make A Match berbasis Chemo-Edutainment
dengan 10 soal
(CET)
pemanasan.
Inti
Eksplorasi
2. Kelompok besar dibagi
a. Siswa berkumpul sesuai kelompoknya
lagi dalam kelompok kecil
masing-masing dan guru menyiapkan
yaitu kelompok jawaban
peralatan yang digunakan untuk game
Make A Match
dan kelompok soal.
3. kelompok soal mengambil
Elaborasi
a. Tiap kelompok melaksanakan game Make

Alokasi
Waktu
25 menit

60 menit
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A Match dengan dibimbing oleh guru
b. Tiap kelompok mengumpulkan kartu
jawaban sebagai hasil dari game Make A
Match yang telah dilaksanakan

lembar kartu soal,
kelompok jawaban
mengambil bahan diskusi.
4. kartu soal diberi kode

huruf abjad dari A, B, C,
Konfirmasi
a. Guru dan siswa membahas jawaban soal
kartu jawaban diberi kode
dalam game Make A Match dengan
angka dari 1, 2, 3, dst.
menggunakan media Power Point.
b. Guru
bersama
siswa
menentukan 5. Kelompok soal bertugas
kelompok yang menjadi juara dengan
membacakan soal yang
menghitung jumlah jawaban yang benar.
ada pada kartu soal dan
c. Tiap kelompok mengumpulkan hasil
menempelkan kartu
praktikum mandiri yang telah dilakukan
jawaban yang diberikan
sekaligus bersama-sama menyimpulkan
hasil praktikum.
kelompok jawaban.
3

6. Setelah waktu habis, guru
Penutup
a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bersama siswa
bertanya.
mendiskusikan hasil game
b. Guru memberi tugas untuk mempelajari materi
Hidrolisis untuk pertemuan berikutnya.
tersebut dan memberikan
c. Guru menutup pembelajaran dengan salam.
skor untuk setiap jawaban
yang benar.
Chemo=chemistry
Materi kimia
Education
Materi
larutan
penyangga dalam sains
Entertainment
Dengan game Make A
Match siswa merasa senang
dan terhibur

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Power Point
- LCD
- Komputer

5 menit
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- Papan tulis
Sumber:
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga
IX. Penilaian
a. Ranah Kognitif
Prosedur
Jenis tagihan
Bentuk Soal
Instrumen
Kunci Jawaban

: Tes tertulis
: Pop kuis
: Uraian
: Lembar Soal Pop kuis
: Terlampir

X. Alat Evaluasi
1. Penyangga apa sajakah yang berperan dalam pengendalian pH darah?
2. Sebutkan larutan penyangga yang terdapat dalam liur? Jelaskan fungsinya!
3. Tuliskan reaksi penyangga fosfat dalam darah!
Jawaban
1. Penyangga karbonat, Penyangga hemoglobin, dan Penyangga fosfat
2. Air liur mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisir asam yang
terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan.
3. H2PO4- (aq) + H + (aq)
H2PO 4(aq)
H2PO4 (aq) + OH (aq)
HPO42- (aq) + H2O (aq)
Mengetahui,
Guru Pamong

Praktikan

Waridah, S.Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Eka Fitriani P.
NIM 4301409075
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
(Pertemuan-5)
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
kelas
Semester
Topik
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI
: II
: Hidrolisis
: 2 x 45 menit

IV. Standar Kompetensi
4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya.
II. Kompetensi Dasar
4.4 Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan garam
tersebut.
III. Indikator
Menentukan sifat garam yang terhidrolisis dari persamaan reaksi ionisasi
IV. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian hidrolisis dengan benar setelah dijelaskan oleh guru.
2. Siswa dapat menentukan jenis-jenis garam berdasarkan asam dan basa pembentuknya
dengan tepat setelah melakukan diskusi dan tanya jawab.
3. Siswa dapat menentukan sifat garam yang terhidrolisis dari persamaan reaksi ionisasi
dengan tepat setelah dijelaskan oleh guru.
V. Materi Pokok
Hidrolisis
Pencampuran larutan asam dengan larutan basa akan menghasilkan garam dan air.
Sifat garam bergantung pada jenis komponen asam dan basanya. Sifat keasaman atau
kebasaan garam ini disebabkan oleh sebagian garam yang larut bereaksi dengan air. Proses
larutnya sebagian garam bereaksi dengan air ini disebut hidrolisis (hidro yang berarti air dan
lisis yang berarti peruraian).
1. Garam dari Asam Kuat dengan Basa Kuat
Asam kuat dan basa kuat bereaksi membentuk garam dan air. Kation dan anion
garam berasal dari elektrolit kuat yang tidak terhidrolisis, sehingga larutan ini bersifat
netral, pH larutan ini sama dengan 7. Contoh : NaCl
Di dalam air, NaCl terionisasi sempurna membentuk ion Na + dan Cl– menurut
reaksi berikut:
NaCl (aq)
Na+ (aq) + Cl– (aq)
Pelarutan garam ini sama sekali tidak akan mengubah jumlah [H+] dan [OH–] dalam air,
sehingga larutannya bersifat netral (pH=7). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis dalam air.
2. Garam dari Asam Kuat dengan Basa Lemah
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Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah mengalami hidrolisis
sebagian (parsial) dalam air. Garam ini mengandung kation asam yang mengalami
hidrolisis. Larutan garam ini bersifat asam, pH <7. Contoh: Al2(SO4)3, AgNO3, CuSO4,
NH4Cl, AlCl3.
NH4Cl (aq)
NH4+ (aq) + Cl– (aq)
Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan sebagai berikut:
NH4+ (aq) + H2O (l)
NH4OH (aq) + H+ (aq)
Adanya ion H+ yang dihasilkan dari reaksi kesetimbangan tersebut menyebabkan
konsentrasi ion H+ di dalam air lebih banyak daripada konsentrasi ion OH–, sehingga
larutan akan bersifat asam (pH < 7).
3. Garam dari Asam Lemah dengan Basa Kuat
Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat mengalami hidrolisis
parsial dalam air. Garam ini mengandung anion basa yang mengalami hidrolisis. Larutan
garam ini bersifat basa (pH > 7). Contoh: CH3COONa, NaF, Na2CO3, KCN, CaS.
CH3COONa (aq)
CH3COO– (aq) + Na+ (aq)
Ion CH3COO– bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan sebagai berikut:
CH3COO– (aq) + H2O (l)
CH3COOH (aq) + OH– (aq)
Reaksi kesetimbangan tersebut menghasilkan ion OH- sehingga konsentrasi ion H+ dalam
air menjadi lebih sedikit.
4. Garam dari Asam Lemah dengan Basa Lemah
Asam lemah dengan basa lemah dapat membentuk garam yang terhidrolisis total
(sempurna) dalam air. Baik kation maupun anion dapat terhidrolisis dalam air. Larutan
garam ini dapat bersifat asam, basa, maupun netral. Hal ini bergantung dari perbandingan
kekuatan kation terhadap anion dalam reaksi dengan air. Contoh: NH4CN, (NH4)2CO3,
CH3COONH4.
NH4CN (aq) NH4+
(aq) + CN– (aq)
Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan:
NH4+ (aq) + H2O (l)
NH4OH (aq) + H+ (aq)
–
Ion CN bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan:
CN– (aq) + H2O (l)
HCN (aq) + OH– (aq)
Kedua reaksi kesetimbangan tersebut menghasilkan ion H+ dan ion OH-.
Sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya (Ka dan Kb) :
- Jika Ka < Kb (asam lebih lemah dari pada basa) maka anion akan terhidrolisis lebih
banyak dan larutan bersifat basa.
- jika Ka > Kb (asam lebih kuat dari pada basa) maka kation akan terhidrolisis lebih
banyak dalam larutan bersifat asam.
- Jika Ka = Kb (asam sama lemahnya dengan basa) maka larutan bersifat netral.
VI. Metode Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: Kooperatif learning, media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
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VII. Langkah-Langkah pembelajaran
NO

Aktivitas pembelajaran

Alokasi
Waktu
10 menit

1

Pembukaan
a. Siswa diajak berdo‟a bersama sejenak untuk
kelancaran kegiatan pembelajaran.
b. Siswa menyiapkan diri untuk memulai
pembelajaran.
c. Siswa bersama guru mereview materi larutan
penyangga.

2

75 menit
Inti
Eksplorasi
a. Siswa dibimbing guru membahas
definisi hidrolisis.
b. Siswa dibimbing guru membahas
jenis-jenis garam berdasarkan asam
dan basa pembentuknya.
c. Siswa dibimbing guru membahas sifatsifat garam yang dapat terhidrolisis
melalui reaksi ionisasi.
d. Siswa diberi pertanyaan terkait dengan
materi materi jenis-jenis garam
berdasarkan
asam
dan
basa
pembentuknya.
Elaborasi
a. Siswa mengerjakan latihan soal sifatsifat garam yang dapat terhidrolisis
melalui reaksi ionisasi untuk
didiskusikan dengan teman sebangku.
b. Salah seorang siswa menyampaikan
jawaban.
c. Siswa lain menanggapi jawaban yang
sudah dikemukakan.
Konfirmasi
a. Siswa diberi kesempatan untuk
bertanya.
b. Siswa mengerjakan soal pop kuis.
c. Guru memberikan penguatan kepada
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siswa.
3

5 menit
Penutup
a. Siswa dibimbing guru menyusun kesimpulan.
b. Siswa diberi tahu tentang materi yang akan
dipelajari pada pertemuan selanjutnya
c. Siswa diberi tugas untuk membaca materi
yang akan dipelajari.
d. Siswa mengakhiri pelajaran

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Power Point
- Komputer dan LCD
- Papan tulis
Sumber:
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga.
IX. Penilaian
i. Ranah Kognitif
Prosedur
: Tes tertulis
Jenis tagihan
: Pop kuis
Bentuk Soal
: Uraian
Instrumen
: Lembar Soal Pop kuis dan soal pretes
Kunci Jawaban
: Terlampir
X. Alat Evaluasi
Tentukan asam dan basa pembentuk, tulis reaksi hidrolisis dan tentukan
untuk garam-garam berikut.
1. CH3COOK
4. (NH4)2SO4
2. NaCO3
5. AlCl3
3. NaCN
6. NH4CH3COO
Jawaban!
No
Garam
Asam
Basa
Reaksi
Pembentuk
Pembentuk
hidrolisis
1
CH3COOK
CH3COOH
KOH
CH3COO+ +
H2O

CH3COOH
+ OH2
NaCO3
H2CO3
NaOH
CO32+
2H2O

H2CO3
+
2OH
3
NaCN
HCN
NaOH
CN- + H2O
HCN
+
OH-

sifat larutannya

Sifat garam
Basa

Basa

Basa
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4

(NH4)2SO4

H2SO4

NH3

5

AlCl3

HCl

Al(OH)3

6

NH4CH3COO CH3COOH

NH3

NH4+ + H2O
 NH4OH +
H+
Al3+ + 3H2O
 Al(OH)3
+ 3H+
1. NH4+ +
H2O
NH4OH
+ H+
2. CH3COO+ H2O 
CH3COO
H + OH-

Asam

Asam

Ka < Kb
maka
bersifat basa

Mengetahui,
Guru Pamong

Praktikan

Waridah, S.Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Eka Fitriani P.
NIM 4301409075
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pertemuan-6
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
kelas
Semester
Topik
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI
: II
: Hidrolisis
: 2 x 45 menit

V. Standar Kompetensi
4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya.
II. Kompetensi Dasar
4.4 Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan garam
tersebut.
III. Indikator
Menentukan ciri-ciri beberapa jenis garam yang dapat terhidrolisis dalam air melalui
percobaan.
IV. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menentukan ciri-ciri beberapa jenis garam yang dapat terhidrolisis dalam air
melalui percobaan dengan tepat setelah melakukan praktikum, diskusi, dan tanya jawab.
V. Materi Pokok
1. Alat
• Pipet tetes
• Plat tetes
2. Bahan
• Larutan-larutan : NaCl, Na2SO4, CH3COONa, Na2CO3, NH4Cl, Na2CO3,
(CH3COO)(NH4), NH4 F, NaF, (NH4)2SO4 masing-masing dengan konsentrasi 1 M.
• Kertas lakmus merah dan biru
3. Cara Kerja
• Siapkan plat tetes dan letakkan potongan kertas lakmus merah pada setiap lekukan
• Tetesi kertas lakmus pada masing-masing lekukan dengan larutan uji yang telah
disediakan
• Amati dan catat perubahan yang terjadi pada lembar pengamatan berikut:
Data pengamatan
Larutan
Basa Pembentuk
Asam Pembentuk
Perubahan Warna
Sifat
Garam
Larutan
Rumus
Sifat
Rumus
Sifat
Lakmus Lakmus
Garam
Kimia
Kimia
Merah
Biru
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4. Bahan diskusi
• Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, kesimpulan apakah yang dapat
diambil mengenai sifat larutan garam dalam air?
• Bagaimana hubungan antara asam dan basa pembentuk garam dengan sifat larutan garam
dalam air?
VI. Metode Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: Kooperatif learning, media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) dengan tipe praktikum investigasi kelompok
VII. Langkah-Langkah pembelajaran
NO
Aktivitas pembelajaran
1

2

Pembukaan
a. Siswa diajak berdo‟a bersama sejenak untuk
kelancaran kegiatan pembelajaran.
b. Guru mengecek kehadiran siswa kemudian
menyampaikan tujuan pembelajaran, metode
dan langkah-langkah pembelajaran yang akan
dilaksanakan.
c. Siswa diminta mencermati lembar praktikum.
d. Siswa dimotivasi oleh guru.
Inti
Eksplorasi
a. Siswa dibagi ke dalam 7 kelompok,
masing-masing beranggotakan ±5
orang.
Salah
seorang
menjadi
pemimpin kelompok.
b. Siswa
mengambil
perangkat
praktikum.
c. Siswa diminta untuk menuliskan cara
kerja.
d. Siswa
melakukan
eksperimen
kelompok.
Elaborasi
a. Siswa mendiskusikan hasil praktikum
hidrolisis.
b. Siswa menuliskan dan menyusun

Model Pembelajaran
Praktikum investigasi
kelompok
1. Mengidentifikasikan
Topik dan Mengatur
Murid ke dalam
Kelompok (Grouping).
2. Merencanakan Tugas
yang akan Dipelajari
(Planning).
3. Melaksanakan
Investigasi
(Investigation)
4. Menyiapkan Laporan
Akhir (Organizing)
5. Mempresentasikan
Laporan Akhir
(Presenting)

Alokasi
Waktu
10 menit

75 menit

157
laporan praktikum dengan jujur.
c. Kelompok
praktikum
diminta
menunjukkan dan menyampaikan hasil
praktikum masing-masing.
Konfirmasi
a. Siswa diberi kesempatan untuk
bertanya.
b. Guru memberikan penguatan kepada
siswa.
3

5 menit

Penutup
a. Siswa diminta merefleksi kegiatan pembelajaran
yang telah dilakukan.
b. Siswa dimotivasi dan memberi tugas untuk
mempelajari materi berikutnya.
c. Guru menutup pembelajaran dengan salam.

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Papan tulis
- Alat-alat praktikum
Sumber:
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga
IX. Penilaian
a. Ranah Kognitif
Prosedur
Jenis tagihan
b. Praktikum
Prosedur
Jenis tagihan
Instrumen

: Tes tertulis
: Laporan praktikum
: Observasi
: Data Pengamatan
: Lembar Kerja

Mengetahui,
Guru Pamong

Praktikan

Waridah, S.Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Eka Fitriani P.
NIM 4301409075

158
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pertemuan-7
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
kelas
Semester
Topik
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI
: II
: Hidrolisis
: 2 x 45 menit

VI. Standar Kompetensi
4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya.
II. Kompetensi Dasar
4.4 Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan garam
tersebut.
III. Indikator
Menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis
IV. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis sebagian
2. Siswa dapat menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis total
V. Materi Pokok
Menentukan pH Larutan Garam
1. Garam dari Asam Kuat dengan Basa Kuat
H 2 O (l) → H + (aq) + OH - (aq)
+
Karena konsetrasi H dan OH - dalam larutan sama, maka larutan bersifat netral (pH=7)
2. Garam dari Asam Kuat dengan Basa Lemah
Jika garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah dilarutkan ke dalam
air, maka larutan tersebut bersifat asam (pH < 7). Kation asam (BH + ) dari garam
bereaksi dengan air yang menghasilkan ion H 3 O + .
BH + (aq) + H 2 O (l) → B (aq) + H 3 O + (aq) .
Reaksi ini mempunyai tetapan hidrolisis (Kh) sebagai berikut.

Konsentrasi BH+ semula, sama dengan konsentrasi garamnya. Jika konsentrasi
BH mula-mula sebesar M dan hidrolisis sebesar α, maka konsentrasi semua komponen
dalam persamaan tersebut adalah:
+
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Karena nilai α sangat kecil, maka besarnya α pada M-α diabaikan, sehingga untuk M-α =
M. Besarnya konsentrasi B dan H 3 O + adalah sama. Karena H 3 O + dapat diganti H +,
persamaan tetapan hidrolisis dapat ditulis.

Suatu basa dapat mengalami kesetimbangan sebagai berikut.
B (aq) + H 2 O (l) → BH + (aq) + OH - (l)

Selanjutnya konsentrasi ion H + dapat ditulis:

Keterangan:
Kh
:
tetapan
hidrolisis
Kw
:
tetapan
kesetimbangan
air
Kb
:
tetapan
ionisasi
basa
[BH + ] : konsentrasi kation dari garam
3. Garam dari Asam Lemah dengan Basa Kuat
Garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat jika dilarutkan dalam air
maka larutan tersebut bersifat basa (pH > 7). Anion basa (A - ) dari garam bereaksi dalam
air yang menghasilkan ion OH - .
A - (aq) + H 2 O (l) → HA (aq) + OH - (aq)
Reaksi ini mempunyai tetapan hidrolisis sebagai berikut.
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Konsentrasi A- semula sama dengan konsentrasi garamnya. Jika konsentrasi A- mulamula sebesar M dan terhidrolisis sebesar α, maka untuk konsentrasi semua komponen
dalam persamaan tersebut adalah:

Karena nilai α relatif kecil (dapat diabaikan) sehingga nilai (M-α) sama dengan M.
Asam lemah akan terionisasi menjadi:
HA → H + + A Konsentrasi HA sama dengan konsentrasi OH -, sehingga diperoleh persamaan tetapan:

Selanjutnya konsentrasi OH - dapat dihitung dengan rumus:

Keterangan:
Kh : tetapan hidrolisis
Kw : tetapan kesetimbangan air
Ka : tetapan ionisasi asam
[A-] : konsentrasi anion dari garam
4. Garam dari Asam Lemah dan Basa Lemah
Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah jika dilarutkan dalam air
dapat bersifat asam, basa atau netral tergantung pada kekuatan relatif asam dan basa
penyusunnya. Larutan garam ini akan terhidrolisis sempurna baik kation [BH + ] maupun
anionnya [A - ].
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Tetapan hidrolisis (Kh) dari hidrolisis di atas dapat ditulis sebagai berikut.

Selanjutnya untuk menghitung [H + ] adalah sebagai berikut.

Keterangan:
Kh : tetapan hidrolisis
Kw : tetapan kesetimbangan air
Ka : tetapan ionisasi asam
Kb : tetapan ionisasi basa
VI. Metode Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: Kooperatif learning, media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) dengan tipe praktikum investigasi kelompok

VII. Langkah-Langkah pembelajaran
NO
Aktivitas pembelajaran
1

Model Pembelajaran

Game Make A Match
Pembukaan
a. Guru memberikan salam pembukaan dan memimpin 1. Siswa dibagi
berdo‟a sebelum pembelajaran dimulai
menjadi beberapa
b. Guru
mengecek
kehadiran
siswa
kemudian
kelompok besar
menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran
dengan 10 soal
c. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran/kondisi fisik

Alokasi
Waktu
10 menit
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2

siswa dan kelas untuk proses pembelajaran.
pemanasan.
d. Guru mereview materi sebelumnya kemudian memberis 2. Kelompok besar
soal pretes untuk mengetahui sejauh mana pemahaman
dibagi lagi dalam
materi yang akan dipelajari
kelompok kecil
Inti
Eksplorasi
yaitu kelompok
a. Guru bersama siswa membahas tentang
jawaban dan
penentuan pH garam yang terhidrolisis
sebagian.
kelompok soal.
b. Guru bersama siswa membahas tentang
penentuan pH garam yang terhidrolisis total. 3. kelompok soal
Elaborasi

65 menit

mengambil lembar
kartu soal,
a. Guru memberikan pertanyaan terkait
dengan materi
kapasitas larutan
kelompok jawaban
penyangga untuk didiskusikan dengan
mengambil bahan
teman sebangku
diskusi.
b. Guru memberikan latihan soal untuk
dikerjakan.
4. kartu soal diberi
c. Guru bersama siswa mendiskusikan
kode huruf abjad
jawaban dan memberikan koreksi
dari A, B, C, kartu
jawaban atau tambahan informasi jika
diperlukan.
jawaban diberi kode

3

angka dari 1, 2, 3,
Konfirmasi
Guru mengkonfirmasi mengenai materi yang sudah
dst.
disampaikan.
5. Kelompok soal
Penutup
a. Guru membimbing siswa menyusun kesimpulan.
bertugas
b. Guru menutup pembelajaran dengan memotivasi siswa
membacakan soal
dan salam.
yang ada pada kartu
soal dan
menempelkan kartu
jawaban yang
diberikan kelompok
jawaban.
6. Setelah waktu
habis, guru bersama
siswa

5 menit
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mendiskusikan hasil
game tersebut dan
memberikan skor
untuk setiap
jawaban yang
benar.

Chemo=chemistry
Materi kimia
Education
Materi
menentukan
larutan garam

pH

Entertainment
Dengan
game
Make A Match siswa
merasa senang dan
terhibur

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Power Point
- LCD
- Komputer
- Papan tulis
Sumber:
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga
IX. Penilaian
a. Ranah Kognitif
Prosedur
Jenis tagihan
Bentuk Soal
Instrumen
Kunci Jawaban

: Tes tertulis
: Pop kuis
: Uraian
: Lembar Soal Pop kuis dan soal pretes
: Terlampir

X. Alat Evaluasi
1. Tentukan konsentrasi OH– pada larutan CH3COONa 0,01 M dan hitung harga pHnya!
(Ka CH3COOH = 1,7 x 10–5). 2,4 x 10-8 dan 8,4
2. Tentukan konsentrasi H+ dan pH dari 500 mL larutan yang mengandung 0,01 mol
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NH4Cl (Kb = 1,8 x 10–5). 3,3 x 10-6 dan 5,5
3. Tentukan pH dari 1 liter larutan NH4F 0,1 M jika diketahui Kb = NH4OH = 1,8 x 10 –5
dan Ka HF = 6,8 x 10–4! 6,15 x 10–7 dan 6, 21
4. 4,1 gram natium asetat, CH3COONa (Mr = 82) dilarutkan dalam air hingga volum larutan
500 mL. Jika Ka CH3COOH = 1,0. 10–5 , tentukan pH larutan! 9
Mengetahui,
Guru Pamong

Waridah, S.Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Praktikan

Eka Fitriani P.
NIM 4301409075
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Lampiran 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS KONTROL (Pertemuan ke-1)
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi
Alokasi Waktu
Tahun Pelajaran

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI/2
: Larutan Penyangga
: 2 x 45 menit
: 2012/2013

VII. 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
4. Menjelaskan sifat-sifat larutan penyangga
5. Menjelaskan komponen larutan penyangga
6. Menjelaskan prinsip kerja larutan panyangga
IV. Tujuan Pembelajaran
4. Siswa mampu menjelaskan sifat-sifat larutan penyangga dengan tepat setelah diberikan
penjelasan mengenai peristiwa/sains yang berhubungan dengan materi.
5. Siswa mampu menjelaskan komponen larutan penyangga, diskusi dan tanya jawab
mengenai jenis larutan penyangga.
6. Siswa mampu menjelaskan prinsip kerja larutan panyangga dengan tepat.
V. Analisis Materi
A. Definisi dan Sifat Larutan Penyangga
Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH
pada kisarannya.
B. Komponen Larutan Penyangga
1. Larutan Penyangga Asam
Larutan ini dapat mempertahankan pH pada daerah asam (pH < 7). Larutan
penyangga asam terdiri dari asam lemah (HA) dan basa konjugasinya (A -). Contoh,
larutan penyangga dari campuran asam asetat dengan natrium asetat. Persamaan
reaksinya adalah sebagai berikut.
CH 3 COOH (aq)
CH 3 COO - (aq) + H + (aq)
Larutan ini juga dapat dibuat dari campuran asam lemah dengan basa kuat, dengan
catatan basa kuat harus habis bereaksi, sehingga pada akhir reaksi hanya terdapat asam
lemah dan garamnya (basa konjugasinya).
CH 3 COOH (aq) + NaOH (aq)
CH 3 COONa (aq) + H 2 O (l)
HA (aq
A - (aq) + H + (aq)
2. Larutan Penyangga Basa

166
Larutan ini dapat mempertahankan pH pada daerah basa (pH > 7). Larutan
penyangga basa terdiri dari basa lemah (B) dan asam konjugasinya (BH+). Contoh,
larutan penyangga dari campuran amonia dengan amonium klorida. Persamaan
reaksinya adalah sebagai berikut.
NH 3 (aq) + H + (aq)
NH 4 + (aq)
Larutan ini juga dapat dibuat dari campuran basa lemah dengan asam kuat, dengan
catatan asam kuat harus habis bereaksi, sehingga pada akhir reaksi hanya terdapat basa
lemah dan garamnya (asam konjugasinya). Persamaan reaksinya adalah sebagai
berikut.
NH 3(aq) + HCl (aq)
NH4Cl (aq)
C. Prinsip Kerja Larutan Penyangga
Pada dasarnya suatu larutan penyangga yang tersusun dari asam lemah dan basa
konjugasi merupakan suatu sistem kesetimbangan ion dalam air, yang melibatkan adanya
kesetimbangan air dan kestimbangan asam lemah. Di samping itu terdapat ion basa
konjugasi yang berasal dari garam atau hasil reaksi antara asam lemah tersebut dengan
suatu basa kuat.
H2O (l)

H (aq) + OH (aq)

...............(1)

HA (aq)

H (aq) + A (aq)

...............(2)

+

-

+

-

+

NaA (aq)

Na (aq)

-

+ A (aq)

...............(3)

Dalam hal ini yang berfungsi sebagai larutan penyangga adalah HA, ion H +, dan ion
A- baik yang berasal dari ionisasi basa lemah ataupun yang berasal dari garam tersebut.
Maka sistem penyangganya adalah:
-

HA (aq)

H (aq) + A (aq)

NaA(aq)

Na (aq) + A (aq)

+

+

-

..................(1)
..................(2)

Bila ke dalam sistem tersebut terdapat ion H+ yang datang dari luar sistem, maka ion
H yang berasal dari HA relatif tetap, sebab H+ yang berasal dari asam tersebut akan
bereaksi dengan ion A- di dalam sistem tersebut. Bila yang masuk ke dalam sistem adalah
ion OH-, maka ion tersebut tidak menyebabkan pergeseran kesetimbangan dalam air,
sebab akan segera bereaksi dengan ion H+ yang terdapat di dalam larutan, sehingga
konsentrasi ion H+ relatif tetap. Hal yang sama juga terjadi pada larutan penyangga basa.
+

VI. Metode dan Model Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: Konvensional berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
VII. Kegiatan Belajar Mengajar
NO
1

Aktivitas pembelajaran
Pembukaan
e. Siswa diajak berdo’a bersama sejenak untuk
kelancaran kegiatan pembelajaran.
f. Siswa menyiapkan diri untuk memulai pembelajaran.

Alokasi
Waktu
10 menit
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2

g. Siswa bersama guru mereview materi asam basa.
Inti
Eksplorasi
e. Siswa dibimbing guru membahas definisi dan
sifat-sifat larutan penyangga.
f. Siswa dibimbing guru membahas larutan
penyangga asam dan larutan penyangga basa.
g. Siswa dibimbing guru membahas prinsip kerja
larutan penyangga.
h. Siswa diberi pertanyaan terkait dengan materi
komponen larutan penyangga.

70 menit

Elaborasi
d. Siswa mengerjakan latihan soal prinsip kerja
larutan penyangga.
e. Salah seorang siswa menyampaikan jawaban.
f. Siswa lain menanggapi jawaban yang sudah
dikemukakan.

3

Konfirmasi
e. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya.
f. Siswa dengan mengerjakan soal pop kuis.
g. Guru memberikan penguatan kepada siswa.
Penutup
a. Siswa dibimbing guru menyusun kesimpulan.
b. Siswa diberi tahu tentang materi yang akan
dipelajari pada pertemuan selanjutnya
c. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok untuk pertemuan
selanjutnya dan diberi tugas untuk membaca serta
menyiapkan bahan praktikum yang dipersiapkan
dari rumah
h. Siswa mengakhiri pelajaran.

10 menit

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Power Point, video
- LCD dan speaker aktif
- Komputer
- Papan tulis
Sumber:
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga
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IX. Penilaian
b. Ranah Kognitif
Prosedur
: Tes tertulis
Jenis tagihan
: Pop kuis
Bentuk Soal
: Uraian
Instrumen
: Lembar Soal Pop kuis dan soal pretes
Kunci Jawaban
: Terlampir
b. Keaktifan siswa saat diskusi mengerjakan soal dalam pembelajaran.
X. Alat Evaluasi
7. Jelaskan definisi larutan penyangga!
8. Sebutkan sifat-sifat larutan penyangga!
9. Berikut ini, manakah yang termasuk larutan penyangga!
g. HCl dan NH4Cl
h. H2CO3 dan Na2CO3
i. H3PO4 dan Na2HPO4
j. CH3COOH dan CH3COONa
k. NH3 dan NH4Cl
l. HSiO3- dan K2SiO3
10. Bagimana prinsip kerja larutan penyangga asam?
11. Minuman kaleng memiliki citarasa yang sama dengan buah segarnya, padahal minuman
tersebut telah melalui beberapa proses dalam waktu yang relatif lama. Jelaskan!
12. Sebutkan larutan penyangga yang terdapat dalam sirup?
Jawaban
7. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH
pada kisarannya.
8. Sifat-sifat larutan penyangga : pH relatif tetap dengan penambahan sedikit asam atau
basa, pH tetap jika diencerkan.
9. d, e, dan f
10. Bila ke dalam sistem tersebut terdapat ion H+ yang datang dari luar sistem, maka ion H+
yang berasal dari HA relatif tetap, sebab H+ yang berasal dari asam tersebut akan
bereaksi dengan ion A- di dalam sistem tersebut. Bila yang masuk ke dalam sistem adalah
ion OH-, maka ion tersebut tidak menyebabkan pergeseran kesetimbangan dalam air,
sebab akan segera bereaksi dengan ion H+ yang terdapat di dalam larutan, sehingga
konsentrasi ion H+ relatif tetap.
11. Dalam minuman kaleng terdapat larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH
sehingga minuman tetap segar yaitu asam sitrat dan natrium sitrat
12. Asam benzoat dan natrium benzoat
Mengetahui,
Guru Pamong

Praktikan

Waridah, S. Pd
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Eka Fitriani P.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pertemuan-2
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
kelas
Semester
Topik
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI
: II
: Larutan Penyangga
: 2 x 45 menit

VIII. 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
2. Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga melalui percobaan.
IV. Tujuan Pembelajaran
3. Siswa dapat membuktikan sifat larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam dan
sedikit basa dengan tepat setelah melakukan praktikum, diskusi, dan tanya jawab.
4. Siswa dapat membuktikan fungsi larutan penyangga dengan benar setelah melakukan
praktikum, diskusi, dan tanya jawab.
V. Materi Pokok
Eksperimen ini bertujuan untuk membuktikan sifat larutan penyangga sehingga siswa dapat
mengelompokkan larutan penyangga dan bukan penyangga.
A. Sifat Larutan Penyangga dan Bukan Penyangga
Tujuan : mempelajari sifat larutan penyangga dan bukan penyangga pada penambahan
sedikit asam dan sedikit basa.
` Cara Kerja :
7. Ukur pH larutan NaCl 0,1 M dengan menggunakan indikator universal
8. Siapkan 3 gelas kimia 100 mL. Isi masing-masing dengan 10 mL larutan NaCl 0,1 M,
kemudian :
d) Ke dalam gelas-1 tambahkan 1 mL HCl 0,1 M
e) Ke dalam gelas-2 tambahkan 1 mL NaOH 0,1 M
f) Ke dalam gelas-3 tambahkan 10 mL aquades
Ukur ke-3 pH larutan tersebut.
9. Campurkan 25 mL larutan CH3COOH 0,1 M dan 25 mL larutan NaCH3COOH 0,1 M
dalam sebuah gelas kimia. Ukur pH larutan tersebut!
10.
Lakukan langkah 2 tetapi larutan NaCl diganti larutan 3
11.
Campurkan 25 mL larutan NH3 0,1 M dan 25 mL larutan NH4Cl 0,1 M dalam
sebuah gelas kimia. Ukur pH larutan tersebut!
12.
Lakukan langkah 2 tetapi larutan NaCl diganti larutan 5.
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Analisis Data/ Pertanyaan
4. Diantara larutan yang diuji, manakah yang bersifat penyangga?
5. Simpulkan sifat-sifat larutan penyangga!
6. Hitunglah pH dari masing-masing larutan penyangga yang terjadi menggunakan rumus
untuk menghitung pH larutan penyangga!
B. Uji Buffer Fosfat dalam Minuman Bersoda
Tujuan : membuktikan fungsi ion fosfat dalam berbagai minuman bersoda sebagai
buffer
Cara Kerja :
7. Menuangkan minuman bersoda ke dalam gelas kimia sebanyak 25 mL
8. Mengukur pH minuman bersoda setelah tidak berbusa
9. Menambahkan 1 mL larutan HCl 0,1 M ke dalam minuman bersoda tersebut
10. Mengamati perubahan pH yang terjadi dengan indikator universal
11. Mengulangi langkah 1-4 tetapi larutan HCl 0,1 M berturut-turut dengan 1 mL Larutan
CH3COOH 0,1 M, 1 mL NaOH 0,1 M, dan 1 mL NH4OH 0,1 M.
12. Mengencerkan minuman bersoda 10 kali kemudian diukur pH-nya
Data Pengamatan
pH minuman
Perlakuan
Cola-Cola
Fanta
Sprite
Mula-mula
+ 1 mL HCl 0,1 M
+ 1 mL CH3COOH 0,1 M
1 mL NaOH 0,1 M
1 mL NH4OH 0,1 M
Pengenceran 10 kali
VI. Metode Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: Konvensional berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
VII. Langkah-Langkah pembelajaran
NO

Aktivitas pembelajaran

1

Pembukaan
d. Siswa diajak bersama sejenak untuk
kelancaran kegiatan pembelajaran.
e. Guru mengecek kehadiran siswa kemudian
menyampaikan tujuan pembelajaran, metode
dan langkah-langkah pembelajaran yang
akan dilaksanakan.
f. Siswa
diminta
mencermati
lembar
praktikum.
h. Siswa dimotivasi oleh guru dengan
menjelaskan langkah-langkah praktikum
investigasi kelompok.
Inti

2

Model Pembelajaran
Praktikum investigasi
kelompok

Alokasi
Waktu
10 menit

6. Mengidentifikasikan
Topik dan Mengatur
Murid ke dalam
Kelompok (Grouping)
7. Merencanakan Tugas
yang akan Dipelajari
(Planning)
8. Melaksanakan
75 menit
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Eksplorasi
f. Siswa dibagi ke dalam 7 kelompok,
masing-masing beranggotakan ±5
orang. Salah seorang menjadi
pemimpin kelompok.
g. Siswa
mengambil
perangkat
praktikum.
h. Siswa diminta untuk menuliskan
cara kerja.
i. Siswa
melakukan
praktikum
investigasi kelompok.
j. Siswa
menuliskan
hasil
pengamatan.

Investigasi
(Investigation)
9. Menyiapkan Laporan
Akhir (Organizing)
10. Mempresentasikan
Laporan Akhir
(Presenting)

Elaborasi
f. Siswa
mendiskusikan
hasil
praktikum larutan penyangga dalam
diskusi kelompok.
g. Siswa menuliskan dan menyusun
laporan praktikum.
h. Kelompok praktikum diminta
menunjukkan dan menyampaikan
hasil praktikum masing-masing.

3

Konfirmasi
i. Siswa diberi kesempatan untuk
bertanya.
j. Guru
memberikan
penguatan
kepada siswa.
Penutup
e. Siswa
diminta
merefleksi
kegiatan
pembelajaran yang telah dilakukan.
f. Siswa dimotivasi dan memberi tugas untuk
mempelajari materi.
g. Guru menutup pembelajaran dengan salam

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Papan tulis
- Alat-alat praktikum
Sumber:
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga

5 menit
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IX. Penilaian
c. Ranah Kognitif
Prosedur
Jenis tagihan
d. Praktikum
Prosedur
Jenis tagihan
Instrumen

: Tes tertulis
: Laporan praktikum
: Observasi
: Data Pengamatan
: Lembar Kerja

Mengetahui,
Guru Pamong

Praktikan

Waridah, S.Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Eka Fitriani P.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pertemuan-3
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
kelas
Semester
Topik
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI
: II
: Larutan Penyangga
: 2 x 45 menit

IX. 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
3. Menghitung pH atau pOH larutan penyangga
4. Menghitung pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa
atau dengan pengenceran
IV. Tujuan Pembelajaran
6. Siswa dapat menghitung pH larutan penyangga asam
7. Siswa dapat menghitung pOH dan pH larutan penyangga basa
8. Siswa dapat menghitung pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam
9. Siswa dapat menghitung pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam
10. Siswa dapat menghitung pH larutan penyangga setelah pengenceran
V. Materi Pokok
Menghitung pH Larutan Penyangga
Larutan Penyangga Asam
Di dalam sistem larutan terdapat kesetimbangan:
-

HA (aq)

H (aq) + A (aq)

NaA(aq)

Na (aq) + A (aq)

+

+

-

..................(1)
..................(2)

Dari reaksi kesetimbangan (1) didapat,
...........(3)
+

Sehingga konsentrasi ion H dalam sistem dapat dinyatakan:
.............(4)
Dari persamaan (4) maka untuk menentukan H+ larutan penyangga asam dapat
dirumuskan:
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Jika konsentrasi dinyatakan sebagai banyaknya mol tiap liter larutan atau M=n/V, maka:

Oleh karena sistem merupakan campuran dalam satu wadah, maka volumenya akan selalu
sama, sehingga rumusan tersebut dapat ditulis:

Larutan Penyangga Basa
Di dalam sistem larutan terdapat kesetimbangan:
+

BOH (aq)

OH (aq) + B (aq)

BCl (aq)

+
B (aq) + Cl (aq)

-

..................(1)
..................(2)

Dari reaksi kesetimbangan (1) didapat,
...........(3)
-

Sehingga konsentrasi ion OH dalam sistem dapat dinyatakan:
.............(4)
Dari persamaan (4) maka untuk menentukan OH- larutan penyangga basa dapat
dirumuskan:

Jika konsentrasi dinyatakan sebagai banyaknya mol tiap liter larutan atau M=n/V, maka:

Oleh karena sistem merupakan campuran dalam satu wadah, maka volumenya akan selalu
sama, sehingga rumusan tersebut dapat ditulis:

VI. Metode Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: Konvensional berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
VII. Langkah-Langkah pembelajaran
NO
Aktivitas pembelajaran
1

Pembukaan
e. Guru memberikan salam pembukaan dan
memimpin berdo‟a sebelum pembelajaran
dimulai
f. Guru mengecek kehadiran siswa kemudian
menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran
g. Guru
menyiapkan
perangkat
pembelajaran/kondisi fisik siswa dan kelas untuk

Alokasi
Waktu
20 menit
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proses pembelajaran.
h. Guru mereview materi sebelumnya kemudian
memberis soal pretes untuk mengetahui sejauh
mana pemahaman materi yang akan dipelajari
2

65 menit

Inti
Eksplorasi
Guru bersama siswa membahas cara
menghitung pH larutan penyangga.
Guru bersama siswa membahas
perhitungan pH dengan penambahan
sedikit asam atau sedikit basa.
Guru bersama siswa membahas pH
larutan penyangga setelah pengenceran.
Elaborasi
c. Guru memberikan pertanyaan terkait
dengan materi
kapasitas larutan
penyangga.
d. Guru bersama siswa mendiskusikan
jawaban dan memberikan koreksi
jawaban atau tambahan informasi jika
diperlukan.
Konfirmasi
c.
d.

3

Guru
mengkonfirmasi
mengenai
materi yang sudah disampaikan
Guru memberikan penguatan kepada
siswa.

Penutup
a. Guru membimbing siswa menyusun kesimpulan.
b. Guru memberi tugas kelompok (kerjasama)
membuat makalah mengenai contoh larutan
penyangga dalam tubuh manusia beserta
fungsinya untuk pertemuan berikutnya.
c. Guru menutup pembelajaran dengan memotivasi
siswa dan salam.

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Power Point, video
- LCD dan speaker aktif
- Komputer
- Papan tulis
Sumber:

5 menit
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- Justiana, Sandri and Muchtardi. 2009. Chemistry for Senior High School Year XI.
Jakarta: Yudhistira
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga
IX. Penilaian
b. Ranah Kognitif
Prosedur
Jenis tagihan
Bentuk Soal
Instrumen
Kunci Jawaban

: Tes tertulis
: Pop kuis
: Uraian
: Lembar Soal Pop kuis
: Terlampir

X. Alat Evaluasi
2. Bila 0,15 mol CH3COOH (Ka = 2 x 10–5) dan 0,1 mol NaOH dilarutkan dalam air
sehingga diperoleh larutan penyangga dengan volume 1 liter. Tentukan pH larutan
penyangga tersebut!
3. Bila 3,4 gram gas NH3 dilarutkan ke dalam 1 liter air. Kemudian ke dalam larutan
tersebut ditambahkan 5,35 gram NH4Cl. Jika Kb NH3 = 1,8 x 10-5, Mr NH3 = 17 dan Mr
NH4Cl = 53,5. tentukanlah pH larutan tersebut!
4. Bila 2 liter larutan NH4OH 0,2 M dicampurkan dengan 2 liter larutan NH4Cl 0,2 M dan
Kb NH4OH = 1,8 x 10-5. Tentukan:
a. pH larutan penyangga
b. pH larutan penyangga setelah penambahan 10 ml HCl 0,1 M
c. pH larutan penyangga setelah penambahan 10 ml NaOH 0,1 M
5. Pada 1 liter larutan yang terbentuk oleh NH4OH 1 M dan NH4Cl 1 M. Jika Kb NH4OH =
1,8 x 10-5, tentukan:
a. pH lartan penyangga
b. pH larutan penyangga yang diencerkan dengan 9 liter air
Jawaban :
1. 5
2. 9 + log 3,6
3. 9,255 ; 9,253 dan 9,258
4. 9,255
Mengetahui,
Guru Pamong

Praktikan

Waridah, S.Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Eka Fitriani P.
NIM 4301409075
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pertemuan-4
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
kelas
Semester
Topik
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI
: II
: Larutan Penyangga
: 2 x 45 menit

II. 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
Menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup.
IV. Tujuan Pembelajaran
4. Siswa dapat menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam darah
5. Siswa dapat menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam air liur
V. Materi Pokok
Larutan Penyangga dalam Sains
Larutan penyangga sangat penting dalam kehidupan; misalnya dalam analisis kimia,
biokimia, bakteriologi, zat warna, fotografi, dan industri kulit. Dalam bidang biokimia,
kultur jaringan dan bakteri mengalami proses yang sangat sensitif terhadap perubahan pH.
5. Darah Sebagai Larutan Penyangga
Ada beberapa faktor yang terlibat dalam pengendalian pH darah, diantaranya
penyangga karbonat, penyangga hemoglobin dan penyangga fosfat.
a. Penyangga Karbonat
Penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat (H2CO3) dengan basa
konjugasi bikarbonat (HCO3).
H 2 CO 3 (aq)
HCO 3(aq) + H + (aq)
Penyangga karbonat sangat berperan penting dalam mengontrol pH darah.
b. Penyangga Hemoglobin
Pada darah, terdapat hemoglobin yang dapat mengikat oksigen untuk selanjutnya
dibawa ke seluruh sel tubuh. Reaksi kesetimbangan dari larutan penyangga oksi
hemoglobin adalah:
HHb + O 2 (g)
HbO 2 - + H +
Keberadaan oksigen pada reaksi di atas dapat memengaruhi konsentrasi ion H+,
sehingga pH darah juga dipengaruhi olehnya.
c. Penyangga Fosfat
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Pada cairan intra sel, kehadiran penyangga fosfat sangat penting dalam
mengatur pH darah. Penyangga ini berasal dari campuran dihidrogen fosfat
(H2PO4-) dengan monohidrogen fosfat (HPO 32- ).
H 2 PO 4 - (aq) + H + (aq)
H 2 PO 4(aq)
H 2 PO 4 - (aq) + OH - (aq)
HPO 4 2- (aq) ) + H 2 O (aq)
Penyangga fosfat dapat mempertahankan pH darah 7,4.
6. Air Ludah sebagai Larutan Penyangga
Gigi dapat larut jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Email gigi yang
rusak dapat menyebabkan kuman masuk ke dalam gigi. Air ludah dapat mempertahankan
pH pada mulut sekitar 6,8. Air liur mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat
menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan.
7. Menjaga keseimbangan pH tanaman
Suatu metode penanaman dengan media selain tanah, biasanya dikerjakan dalam
kamar kaca dengan menggunakan mendium air yang berisi zat hara, disebut dengan
hidroponik . Setiap tanaman memiliki pH tertentu agar dapat tumbuh dengan baik. Oleh
karena itu dibutuhkan larutan penyangga agar pH dapat dijaga.
8. Larutan Penyangga pada Obat-Obatan
Asam asetilsalisilat merupakan komponen utama dari tablet aspirin, merupakan
obat penghilang rasa nyeri. Adanya asam pada aspirin dapat menyebabkan perubahan pH
pada perut. Perubahan pH ini mengakibakan pembentukan hormon, untuk merangsang
penggumpalan darah, terhambat; sehingga pendarahan tidak dapat dihindarkan. Oleh
karena itu, pada aspirin ditambahkan MgO yang dapat mentransfer kelebihan asam.
VI. Metode Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: Konvensional berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
VII. Langkah-Langkah pembelajaran
NO

Aktivitas pembelajaran

1

Pembukaan
c. Guru memberikan salam pembukaan dan
memimpin berdo‟a sebelum pembelajaran dimulai
d. Guru mengecek kehadiran siswa kemudian
menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran
e. Guru mereview materi sebelumnya dengan memberi
latihan soal (mencongak) mengenai menghitung pH
Inti
Eksplorasi
b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk membaca literatur yang dimiliki
mengenai contoh larutan penyangga dalam
tubuh manusia dan fungsinya serta peran
larutan penyangga dalam industri dan
berkeliling untuk mengamati siswa yang

2

Alokasi
Waktu
25 menit

60 menit
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sedang membaca.
Elaborasi
c. Guru meminta siswa mempresentasikan
makalah contoh larutan penyangga dalam
tubuh manusia dan fungsinya serta peran
larutan penyangga dalam industri
d. Guru bersama siswa membahas tentang
makalah yang telah dipaparkan.
e. Guru memberikan pertanyaan terkait
dengan materi.
f. Guru memberikan latihan soal kepada setiap
siswa untuk dikerjakan.
Konfirmasi
d. Guru mengkonfirmasi mengenai materi
yang sudah disampaikan.
e. Guru memberikan penguatan kepada siswa.
3

Penutup
e. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya.
f. Guru memberi tugas untuk mempelajari materi
Hidrolisis untuk pertemuan berikutnya.
g. Guru menutup pembelajaran dengan salam.

5 menit

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Power Point
- LCD
- Komputer
- Papan tulis
Sumber:
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga
IX. Penilaian
b. Ranah Kognitif
Prosedur
Jenis tagihan
Bentuk Soal
Instrumen
Kunci Jawaban

: Tes tertulis
: Pop kuis
: Uraian
: Lembar Soal Pop kuis
: Terlampir
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X. Alat Evaluasi
4. Penyangga apa sajakah yang berperan dalam pengendalian pH darah?
5. Sebutkan larutan penyangga yang terdapat dalam liur? Jelaskan fungsinya!
6. Tuliskan reaksi penyangga fosfat dalam darah!
Jawaban
4. Penyangga karbonat, Penyangga hemoglobin, dan Penyangga fosfat
5. Air liur mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisir asam yang
terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan.
6. H2PO4- (aq) + H + (aq)
H2PO 4(aq)
H2PO4- (aq) + OH- (aq)
HPO42- (aq) + H2O (aq)
Mengetahui,
Guru Pamong

Praktikan

Waridah, S.Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Eka Fitriani P.
NIM 4301409075
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
(Pertemuan-5)
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
kelas
Semester
Topik
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI
: II
: Hidrolisis
: 2 x 45 menit

X. Standar Kompetensi
4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya.
II. Kompetensi Dasar
4.4 Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan garam
tersebut.
III. Indikator
Menentukan sifat garam yang terhidrolisis dari persamaan reaksi ionisasi
IV. Tujuan Pembelajaran
4. Siswa dapat menjelaskan pengertian hidrolisis dengan benar setelah dijelaskan oleh guru.
5. Siswa dapat menentukan jenis-jenis garam berdasarkan asam dan basa pembentuknya
dengan tepat setelah melakukan diskusi dan tanya jawab.
6. Siswa dapat menentukan sifat garam yang terhidrolisis dari persamaan reaksi ionisasi
dengan tepat setelah dijelaskan oleh guru.
V. Materi Pokok
Hidrolisis
Pencampuran larutan asam dengan larutan basa akan menghasilkan garam dan air.
Sifat garam bergantung pada jenis komponen asam dan basanya. Sifat keasaman atau
kebasaan garam ini disebabkan oleh sebagian garam yang larut bereaksi dengan air. Proses
larutnya sebagian garam bereaksi dengan air ini disebut hidrolisis (hidro yang berarti air dan
lisis yang berarti peruraian).
1. Garam dari Asam Kuat dengan Basa Kuat
Asam kuat dan basa kuat bereaksi membentuk garam dan air. Kation dan anion
garam berasal dari elektrolit kuat yang tidak terhidrolisis, sehingga larutan ini bersifat
netral, pH larutan ini sama dengan 7. Contoh : NaCl
Di dalam air, NaCl terionisasi sempurna membentuk ion Na + dan Cl– menurut
reaksi berikut:
NaCl (aq)
Na+ (aq) + Cl– (aq)
Pelarutan garam ini sama sekali tidak akan mengubah jumlah [H+] dan [OH–] dalam air,
sehingga larutannya bersifat netral (pH=7). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis dalam air.
2. Garam dari Asam Kuat dengan Basa Lemah
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Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah mengalami hidrolisis
sebagian (parsial) dalam air. Garam ini mengandung kation asam yang mengalami
hidrolisis. Larutan garam ini bersifat asam, pH <7. Contoh: Al2(SO4)3, AgNO3, CuSO4,
NH4Cl, AlCl3.
NH4Cl (aq)
NH4+ (aq) + Cl– (aq)
Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan sebagai berikut:
NH4+ (aq) + H2O (l)
NH4OH (aq) + H+ (aq)
Adanya ion H+ yang dihasilkan dari reaksi kesetimbangan tersebut menyebabkan
konsentrasi ion H+ di dalam air lebih banyak daripada konsentrasi ion OH–, sehingga
larutan akan bersifat asam (pH < 7).
3. Garam dari Asam Lemah dengan Basa Kuat
Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat mengalami hidrolisis
parsial dalam air. Garam ini mengandung anion basa yang mengalami hidrolisis. Larutan
garam ini bersifat basa (pH > 7). Contoh: CH3COONa, NaF, Na2CO3, KCN, CaS.
CH3COONa (aq)
CH3COO– (aq) + Na+ (aq)
Ion CH3COO– bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan sebagai berikut:
CH3COO– (aq) + H2O (l)
CH3COOH (aq) + OH– (aq)
Reaksi kesetimbangan tersebut menghasilkan ion OH- sehingga konsentrasi ion H+ dalam
air menjadi lebih sedikit.
4. Garam dari Asam Lemah dengan Basa Lemah
Asam lemah dengan basa lemah dapat membentuk garam yang terhidrolisis total
(sempurna) dalam air. Baik kation maupun anion dapat terhidrolisis dalam air. Larutan
garam ini dapat bersifat asam, basa, maupun netral. Hal ini bergantung dari perbandingan
kekuatan kation terhadap anion dalam reaksi dengan air. Contoh: NH4CN, (NH4)2CO3,
CH3COONH4.
NH4CN (aq) NH4+
(aq) + CN– (aq)
Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan:
NH4+ (aq) + H2O (l)
NH4OH (aq) + H+ (aq)
–
Ion CN bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan:
CN– (aq) + H2O (l)
HCN (aq) + OH– (aq)
Kedua reaksi kesetimbangan tersebut menghasilkan ion H+ dan ion OH-.
Sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya (Ka dan Kb) :
- Jika Ka < Kb (asam lebih lemah dari pada basa) maka anion akan terhidrolisis lebih
banyak dan larutan bersifat basa.
- jika Ka > Kb (asam lebih kuat dari pada basa) maka kation akan terhidrolisis lebih
banyak dalam larutan bersifat asam.
- Jika Ka = Kb (asam sama lemahnya dengan basa) maka larutan bersifat netral.
VI. Metode Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: Konvensional berbantu praktikum tipe investigasi kelompok
VII. Langkah-Langkah pembelajaran
NO

Aktivitas pembelajaran

Alokasi
Waktu
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1

10 menit
Pembukaan
d. Siswa diajak berdo‟a bersama sejenak untuk
kelancaran kegiatan pembelajaran.
e. Siswa menyiapkan diri untuk memulai
pembelajaran.
f. Siswa bersama guru mereview materi larutan
penyangga.

2

75 menit
Inti
Eksplorasi
e. Siswa dibimbing guru membahas
definisi hidrolisis.
f. Siswa dibimbing guru membahas
jenis-jenis garam berdasarkan asam
dan basa pembentuknya.
g. Siswa dibimbing guru membahas sifatsifat garam yang dapat terhidrolisis
melalui reaksi ionisasi.
h. Siswa diberi pertanyaan terkait dengan
materi materi jenis-jenis garam
berdasarkan
asam
dan
basa
pembentuknya.
Elaborasi
d. Siswa mengerjakan latihan soal sifatsifat garam yang dapat terhidrolisis
melalui reaksi ionisasi untuk
didiskusikan dengan teman sebangku.
e. Salah seorang siswa menyampaikan
jawaban.
f. Siswa lain menanggapi jawaban yang
sudah dikemukakan.
Konfirmasi
d. Siswa diberi kesempatan untuk
bertanya.
e. Siswa mengerjakan soal pop kuis.
f. Guru memberikan penguatan kepada
siswa.

3

5 menit
Penutup
d. Siswa dibimbing guru menyusun kesimpulan.
e. Siswa diberi tahu tentang materi yang akan
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dipelajari pada pertemuan selanjutnya
f. Siswa diberi tugas untuk membaca materi
yang akan dipelajari.
h. Siswa mengakhiri pelajaran
VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Power Point
- Komputer dan LCD
- Papan tulis
Sumber:
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga.
IX. Penilaian
Ranah Kognitif
Prosedur
: Tes tertulis
Jenis tagihan
: Pop kuis
Bentuk Soal
: Uraian
Instrumen
: Lembar Soal Pop kuis dan soal pretes
Kunci Jawaban
: Terlampir
X. Alat Evaluasi
Tentukan asam dan basa pembentuk, tulis reaksi hidrolisis dan tentukan
untuk garam-garam berikut.
1. CH3COOK
4. (NH4)2SO4
2. NaCO3
5. AlCl3
3. NaCN
6. NH4CH3COO
Jawaban!
No
Garam
Asam
Basa
Reaksi
Pembentuk
Pembentuk
hidrolisis
1
CH3COOK
CH3COOH
KOH
CH3COO+ +
H2O

CH3COOH
+ OH2
NaCO3
H2CO3
NaOH
CO32+
2H2O

H2CO3
+
2OH
3
NaCN
HCN
NaOH
CN- + H2O
HCN
+
OH4
(NH4)2SO4
H2SO4
NH3
NH4+ + H2O
 NH4OH +
H+
5
AlCl3
HCl
Al(OH)3
Al3+ + 3H2O
 Al(OH)3

sifat larutannya

Sifat garam
Basa

Basa

Basa

Asam

Asam
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6

NH4CH3COO CH3COOH

NH3

+ 3H+
3. NH4+ + Ka < Kb
H2O
maka
NH4OH bersifat basa
+ H+
4. CH3COO+ H2O 
CH3COO
H + OH-

Mengetahui,
Guru Pamong

Praktikan

Waridah, S.Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Eka Fitriani P.
NIM 4301409075
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pertemuan-6
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
kelas
Semester
Topik
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI
: II
: Hidrolisis
: 2 x 45 menit

XI. Standar Kompetensi
4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya.
II. Kompetensi Dasar
4.4 Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan garam
tersebut.
III. Indikator
Menentukan ciri-ciri beberapa jenis garam yang dapat terhidrolisis dalam air melalui
percobaan.
IV. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menentukan ciri-ciri beberapa jenis garam yang dapat terhidrolisis dalam air
melalui percobaan dengan tepat setelah melakukan praktikum, diskusi, dan tanya jawab.
V. Materi Pokok
1. Alat
• Pipet tetes
• Plat tetes
2. Bahan
• Larutan-larutan : NaCl, Na2SO4, CH3COONa, Na2CO3, NH4Cl, Na2CO3,
(CH3COO)(NH4), NH4 F, NaF, (NH4)2SO4 masing-masing dengan konsentrasi 1 M.
• Kertas lakmus merah dan biru
3. Cara Kerja
• Siapkan plat tetes dan letakkan potongan kertas lakmus merah pada setiap lekukan
• Tetesi kertas lakmus pada masing-masing lekukan dengan larutan uji yang telah
disediakan
• Amati dan catat perubahan yang terjadi pada lembar pengamatan berikut:
Data pengamatan
Larutan
Basa Pembentuk
Asam Pembentuk
Perubahan Warna
Sifat
Garam
Larutan
Rumus
Sifat
Rumus
Sifat
Lakmus Lakmus
Garam
Kimia
Kimia
Merah
Biru
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4. Bahan diskusi
• Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, kesimpulan apakah yang dapat
diambil mengenai sifat larutan garam dalam air?
• Bagaimana hubungan antara asam dan basa pembentuk garam dengan sifat larutan garam
dalam air?
VI. Metode Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: konvensional betbantu praktikum tipe investigasi kelompok
VII. Langkah-Langkah pembelajaran
NO
Aktivitas pembelajaran
1

2

Pembukaan
d. Siswa diajak berdo‟a bersama sejenak untuk
kelancaran kegiatan pembelajaran.
e. Guru mengecek kehadiran siswa kemudian
menyampaikan tujuan pembelajaran, metode
dan langkah-langkah pembelajaran yang akan
dilaksanakan.
f. Siswa diminta mencermati lembar praktikum.
h. Siswa dimotivasi oleh guru.
Inti
Eksplorasi
e. Siswa dibagi ke dalam 7 kelompok,
masing-masing beranggotakan ±5
orang.
Salah
seorang
menjadi
pemimpin kelompok.
f. Siswa
mengambil
perangkat
praktikum.
g. Siswa diminta untuk menuliskan cara
kerja.
h. Siswa
melakukan
eksperimen
kelompok.
Elaborasi
d. Siswa mendiskusikan hasil praktikum
hidrolisis.
e. Siswa menuliskan dan menyusun

Model Pembelajaran
Praktikum investigasi
kelompok
6. Mengidentifikasikan
Topik dan Mengatur
Murid ke dalam
Kelompok (Grouping).
7. Merencanakan Tugas
yang akan Dipelajari
(Planning).
8. Melaksanakan
Investigasi
(Investigation)
9. Menyiapkan Laporan
Akhir (Organizing)
10. Mempresentasikan
Laporan Akhir
(Presenting)

Alokasi
Waktu
10 menit

75 menit
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laporan praktikum dengan jujur.
f. Kelompok
praktikum
diminta
menunjukkan dan menyampaikan hasil
praktikum masing-masing.
Konfirmasi
c. Siswa diberi kesempatan untuk
bertanya.
d. Guru memberikan penguatan kepada
siswa.
3

5 menit

Penutup
d. Siswa diminta merefleksi kegiatan pembelajaran
yang telah dilakukan.
e. Siswa dimotivasi dan memberi tugas untuk
mempelajari materi berikutnya.
f. Guru menutup pembelajaran dengan salam.

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Papan tulis
- Alat-alat praktikum
Sumber:
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga
IX. Penilaian
c. Ranah Kognitif
Prosedur
Jenis tagihan
d. Praktikum
Prosedur
Jenis tagihan
Instrumen

: Tes tertulis
: Laporan praktikum
: Observasi
: Data Pengamatan
: Lembar Kerja

Mengetahui,
Guru Pamong

Praktikan

Waridah, S.Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Eka Fitriani P.
NIM 4301409075
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Pertemuan-7
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
kelas
Semester
Topik
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Comal
: Kimia
: XI
: II
: Hidrolisis
: 2 x 45 menit

XII. Standar Kompetensi
4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya.
II. Kompetensi Dasar
4.4 Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan garam
tersebut.
III. Indikator
Menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis
IV. Tujuan Pembelajaran
3. Siswa dapat menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis sebagian
4. Siswa dapat menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis total
V. Materi Pokok
Menentukan pH Larutan Garam
5. Garam dari Asam Kuat dengan Basa Kuat
H 2 O (l) → H + (aq) + OH - (aq)
+
Karena konsetrasi H dan OH - dalam larutan sama, maka larutan bersifat netral (pH=7)
6. Garam dari Asam Kuat dengan Basa Lemah
Jika garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah dilarutkan ke dalam
air, maka larutan tersebut bersifat asam (pH < 7). Kation asam (BH + ) dari garam
bereaksi dengan air yang menghasilkan ion H 3 O + .
BH + (aq) + H 2 O (l) → B (aq) + H 3 O + (aq) .
Reaksi ini mempunyai tetapan hidrolisis (Kh) sebagai berikut.

Konsentrasi BH+ semula, sama dengan konsentrasi garamnya. Jika konsentrasi
BH mula-mula sebesar M dan hidrolisis sebesar α, maka konsentrasi semua komponen
dalam persamaan tersebut adalah:
+
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Karena nilai α sangat kecil, maka besarnya α pada M-α diabaikan, sehingga untuk M-α =
M. Besarnya konsentrasi B dan H 3 O + adalah sama. Karena H 3 O + dapat diganti H +,
persamaan tetapan hidrolisis dapat ditulis.

Suatu basa dapat mengalami kesetimbangan sebagai berikut.
B (aq) + H 2 O (l) → BH + (aq) + OH - (l)

Selanjutnya konsentrasi ion H + dapat ditulis:

Keterangan:
Kh
:
tetapan
hidrolisis
Kw
:
tetapan
kesetimbangan
air
Kb
:
tetapan
ionisasi
basa
[BH + ] : konsentrasi kation dari garam
7. Garam dari Asam Lemah dengan Basa Kuat
Garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat jika dilarutkan dalam air
maka larutan tersebut bersifat basa (pH > 7). Anion basa (A - ) dari garam bereaksi dalam
air yang menghasilkan ion OH - .
A - (aq) + H 2 O (l) → HA (aq) + OH - (aq)
Reaksi ini mempunyai tetapan hidrolisis sebagai berikut.
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Konsentrasi A- semula sama dengan konsentrasi garamnya. Jika konsentrasi A- mulamula sebesar M dan terhidrolisis sebesar α, maka untuk konsentrasi semua komponen
dalam persamaan tersebut adalah:

Karena nilai α relatif kecil (dapat diabaikan) sehingga nilai (M-α) sama dengan M.
Asam lemah akan terionisasi menjadi:
HA → H + + A Konsentrasi HA sama dengan konsentrasi OH -, sehingga diperoleh persamaan tetapan:

Selanjutnya konsentrasi OH - dapat dihitung dengan rumus:

Keterangan:
Kh : tetapan hidrolisis
Kw : tetapan kesetimbangan air
Ka : tetapan ionisasi asam
[A-] : konsentrasi anion dari garam
8. Garam dari Asam Lemah dan Basa Lemah
Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah jika dilarutkan dalam air
dapat bersifat asam, basa atau netral tergantung pada kekuatan relatif asam dan basa
penyusunnya. Larutan garam ini akan terhidrolisis sempurna baik kation [BH + ] maupun
anionnya [A - ].

192

Tetapan hidrolisis (Kh) dari hidrolisis di atas dapat ditulis sebagai berikut.

Selanjutnya untuk menghitung [H + ] adalah sebagai berikut.

Keterangan:
Kh : tetapan hidrolisis
Kw : tetapan kesetimbangan air
Ka : tetapan ionisasi asam
Kb : tetapan ionisasi basa
VI. Metode Pembelajaran
Metode
: Ceramah, diskusi, tanya jawab
Model pembelajaran
: konvensional berbantu praktikum tipe investigasi kelompok

VII. Langkah-Langkah pembelajaran
NO
Aktivitas pembelajaran
1

Pembukaan
e. Guru memberikan salam pembukaan dan memimpin
berdo‟a sebelum pembelajaran dimulai
f. Guru mengecek kehadiran siswa kemudian
menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran
g. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran/kondisi

Alokasi
Waktu
10 menit
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2

fisik siswa dan kelas untuk proses pembelajaran.
h. Guru mereview materi sebelumnya kemudian
memberis soal pretes untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman materi yang akan dipelajari
65 menit
Inti
Eksplorasi
a. Guru bersama siswa membahas
tentang
penentuan pH garam yang
terhidrolisis sebagian.
b. Guru bersama siswa membahas
tentang
penentuan pH garam yang
terhidrolisis total.
Elaborasi
d. Guru
memberikan
pertanyaan
terkait dengan materi kapasitas
larutan
penyangga
untuk
didiskusikan
dengan
teman
sebangku
e. Guru memberikan latihan soal
untuk dikerjakan.
f. Guru bersama siswa mendiskusikan
jawaban dan memberikan koreksi
jawaban atau tambahan informasi
jika diperlukan.

3

Konfirmasi
Guru mengkonfirmasi mengenai materi yang
sudah disampaikan.
5 menit
Penutup
c. Guru membimbing siswa menyusun kesimpulan.
d. Guru menutup pembelajaran dengan memotivasi
siswa dan salam.

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media:
- Power Point
- LCD
- Komputer
- Papan tulis
Sumber:
- Purba, Michael. 2007. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga
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IX. Penilaian
b. Ranah Kognitif
Prosedur
Jenis tagihan
Bentuk Soal
Instrumen
Kunci Jawaban

: Tes tertulis
: Pop kuis
: Uraian
: Lembar Soal Pop kuis dan soal pretes
: Terlampir

X. Alat Evaluasi
5. Tentukan konsentrasi OH– pada larutan CH3COONa 0,01 M dan hitung harga pHnya!
(Ka CH3COOH = 1,7 x 10–5). 2,4 x 10-8 dan 8,4
6. Tentukan konsentrasi H+ dan pH dari 500 mL larutan yang mengandung 0,01 mol
NH4Cl (Kb = 1,8 x 10–5). 3,3 x 10-6 dan 5,5
7. Tentukan pH dari 1 liter larutan NH4F 0,1 M jika diketahui Kb = NH4OH = 1,8 x 10 –5
dan Ka HF = 6,8 x 10–4! 6,15 x 10–7 dan 6, 21
8. 4,1 gram natium asetat, CH3COONa (Mr = 82) dilarutkan dalam air hingga volum larutan
500 mL. Jika Ka CH3COOH = 1,0. 10–5 , tentukan pH larutan! 9
Mengetahui,
Guru Pamong

Waridah, S.Pd
NIP 19650713 198901 2 004

Praktikan

Eka Fitriani P.
NIM 4301409075
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Lampiran 5
Kisi-kisi Soal Tes Uji Coba

Satuan Pendidikan
: Sekolah Menengah Atas (SMA)
Mata Pelajaran : Kimia
Kelas/ Semester : XI/ Genap
Materi Pokok
: Larutan Penyangga dan Hidrolisis
Standar Kompetensi
: Memahami sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya.
Kompetensi Dasar
:
Mendiskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup.
Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan garam tersebut

No

Indikator

Jenjang

Sub Materi Pokok

C1

C2

1

Menjelaskan sifat-sifat larutan penyangga

Sifat larutan penyangga

2

8

2

Menjelaskan komponen dan prinsip kerja larutan
penyangga
Menganalisis larutan penyangga dan bukan
penyangga melalui percobaan.
Menghitung pH dan pOH larutan penyangga

Komponen larutan
penyangga

1

21, 15

pH larutan penyangga

19, 20

Menghitung pH dan pOH larutan penyangga
dengan penambahan sedikit asam atau basa atau
pengenceran
Menjelaskan peran larutan penyangga dalam tubuh
Menentukan ciri-ciri beberapa jenis garam yang
dapat terhidrolisis dalam air melalui percobaan
Menentukan sifat garam yang terhidrolisis dari
persamaan reaksi ionisasi

pH larutan penyangga

12, 13

3
4
5

6
7
8
9

Membedakan larutan garam yang terhidrolisis
sebagian dan terhidrolisis sempurna

Jumlah Soal
C3

C4
2

17 , 23

5

6, 24

Peran larutan penyangga
Garam hidrolisis

14

Sifat garam hidrolisis
Hidrolisis
(total)

sempurna

5, 9, 10, 11,
16, 18, 22

2
3, 27

11

37

3

2
5

4
26

7, 28, 47

40

48

25, 32

35, 39

30, 33, 34,
49, 50

31

36

10
2
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10

Menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis
Jumlah
% Soal

pH garam hidrolisis
5
10%

38, 45, 46
15
30%

29, 41, 42, 44
20
40%

43
10
20 %

8
50
100 %
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Lampiran 6
Kisi-kisi Soal Pretes

Satuan Pendidikan
: Sekolah Menengah Atas (SMA)
Mata Pelajaran : Kimia
Kelas/ Semester : XI/ Genap
Materi Pokok
: Larutan Penyangga dan Hidrolisis
Standar Kompetensi
: Memahami sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya.
Kompetensi Dasar
:
Mendiskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup.
Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan garam tersebut

No

Indikator

Sub Materi Pokok

1

Menjelaskan sifat-sifat larutan penyangga

Sifat larutan penyangga

2

Menjelaskan komponen dan prinsip kerja larutan
penyangga
Menganalisis larutan penyangga dan bukan
penyangga melalui percobaan.
Menghitung pH dan pOH larutan penyangga

Komponen larutan
penyangga

Menghitung pH dan pOH larutan penyangga
dengan penambahan sedikit asam atau basa atau
pengenceran
Menjelaskan peran larutan penyangga dalam tubuh
Menentukan ciri-ciri beberapa jenis garam yang
dapat terhidrolisis dalam air melalui percobaan
Menentukan sifat garam yang terhidrolisis dari
persamaan reaksi ionisasi

pH larutan penyangga

3
4
5

6
7
8
9

Membedakan larutan garam yang terhidrolisis
sebagian dan terhidrolisis sempurna

Jenjang
C1
2

C2

1

21

Jumlah Soal
C3

C4
1

2
6

pH larutan penyangga

19, 20

Peran larutan penyangga
Garam hidrolisis

14

Sifat garam hidrolisis

48

Hidrolisis
(total)

sempurna

25, 32
36

5, 9, 10, 11,
16

1
3, 27

9

37

1

47

40

1
2

35, 39

49, 50

7
1
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Menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis
Jumlah
% Soal

pH garam hidrolisis
4
13,33%

38, 45
8
26,67%

29, 41
11
36,67%

43
7
23,33 %

5
30
100 %
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Lampiran 7
SOAL TES UJI COBA
Mata Pelajaran
: Kimia
Materi Pelajaran
: Buffer dan Hidrolisis
Kelas / Semester
: XI / II
Waktu
: 2 x 45 menit
Petunjuk Umum:
1. Kerjakan soal pada lembar jawab yang telah disediakan
2. Tulis nama, kelas dan nomor absen pada kolom yang tersedia
3. Kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu
4. Bila anda menjawab salah dan ingin memperbaikinya, maka lakukan sebagai berikut :
Jawaban semula
:A B C D E
Pembetulan
:A B C D E
Petunjuk khusus:
Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang tepat

7.

8.

9.

Campuran larutan-larutan berikut bersifat buffer, kecuali…..
A. Larutan NaH2PO4 dengan larutan Na2HPO4
B. Larutan KOH dengan larutan Ba(HCOO)2
C. Larutan HCOOH dengan larutan Ba(HCOO)2
D. Larutan NH3 dengan larutan (NH4)2SO4
E. Larutan H3PO4 dengan larutan NaH2PO4
Pernyataan berikut yang tidak benar mengenai larutan penyangga adalah … .
A. memiliki pH yang konstan
B. pH-nya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam atau basa
C. pH-nya tidak dipengaruhi oleh pengenceran
D. pH selalu sama dengan pKa atau pKb
E. pH-nya tidak dipengaruhi oleh CO2 di udara
To make buffer solution with pH = 9, into 40 mL of NH3 solution 0,5 M (Kb = 10–5) has
to be added HCl 0,2 M and H2SO4 0,2 M. What the volume each of the solution?
A. 33,33 mL and 16,67 mL C. 30 mL and 20 mL
B. 16,67 mL and 33,33 mL D. 20 mL and 30 mL

E. 25 mL and 25 mL

10. Sistem penyangga utama dalam cairan luar sel adalah . . . .
A. CH3COOH/CH3COOB. H2CO3/HCO-3

C.H3PO4/H2PO4D. H2PO4-/HPO42-

E. HCl/Cl-

11. Perbandingan HCO3- dan H2CO3 yang diperlukan untuk mempertahankan pH darah
sebesar 7,4 adalah....... (Ka H2CO3= 8 x 10-7)
C. 10 : 1
E. 5 : 2
A. 20 : 1
B. 1 : 20
D. 1 : 10
12. Berikut adalah hasil percobaan siswa :
Larutan
I
II
III
IV
V
pH awal
4
5
7
8
10
Ditambah sedikit NaOH
2,50
3,90
4,50
7,80
5
Ditambah sedikit HCl
6,50
6,10
10
8,10
12
Ditambah sedikit air
5,2
5,9
6,5
7,6
8,5
Berdasarkan data tersebut yang termasuk larutan penyangga adalah....
A. I
C. III
E. V
D. IV
B. II
13. Garam yang mengalami hidrolisis sebagian dan memerahkan lakmus biru berasal dari…
A. Asam kuat dan basa kuat
B. Asam lemah dan basa kuat
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C. Asam lemah dan basa lemah
D. Asam kuat dan basa lemah
E. Asam lemah dan garamnya
14. Suatu larutan penyangga terdiri dari campuran asam asetat dengan garam Na asetat.
Daya kerja larutan penyangga paling besar (paling efisien) dengan ketentuan-ketentuan
seperti di bawah ini, kecuali ….
A. pH = pKa
B. konsentrasi asam = konsentrasi garamnya
C. log [garam]/[asam] = 1
D. konsentrasi ion H+ = Ka
E. log [asam]/[garam] = 0

15. Into 250 mL weak acid solution of HA 0,6 M (Ka = 2 x 10-5) is added KOH 28 grams
solid, so the pH of the mixture is.....(Ar K = 39, O = 16, H = 1)
A. 5 – log 4
B. 5 + log 4

C. 9 + log 4
D. 9 – log 4

E. 4 – log 5

16. Perbandingan volume CH3COOH 0,1 M (Ka = 10–5) dan NaOH 0,1 M yang harus
dicampurkan untuk membuat larutan buffer dengan pH = 6 adalah … .
A. 2:1
B. 11:10

C. 11:1
D. 10:1

E. 1:10

17. Jumlah mol garam MCl yang harus ditambahkan ke dalam larutan 0,1 mol basa lemah
MOH (Kb MOH = 10–6) agar pH larutan menjadi 9 adalah ... .
A. 1 mol
B. 0,01 mol

C. 0,02 mol
D. 0,05 mol

E. 0,1 mol

18. Diketahui campuran 150 mL larutan CH3COOH 0,2 M dan 300 mL larutan CH3COONa
0,1 M (Ka = 1,8 x 10-5). Berapa pH larutan setelah penambahan 10 mL HCl 0,1 M...
C. 4,376
E. 4,647
A. 4,736
B. 4,745
D. 4,574
19. Suatu larutan buffer mempunyai pH = 8,31. Jika 12 tetes (1 tetes = 1 mL) HCl 1,2 M
ditambahkan ke dalam 500 mL larutan ini, maka pH akhir yang dapat diharapkan adalah
...
A. 3,31
B. 7

C. 8,36
D. 8,31

E. 8,26

20. Sistem penyangga utama dalam darah terdiri atas … .
A. Asam Karbonat – Ion bikarbonat
C. Dihidrogenfosfat – monohidrogenfosfat
B. Ammonia - Ammonium
D. Trihidrogenfosfat – dihidrogenfosfat
E. Bikarbonat - karbonat

21. Manakah satu diantara campuran berikut menghasilkan larutan penyangga dengan pH =
4,2 ? (Ka C6H5COOH = 6,3 x 10-5)
A. 10 gram C6H5COONa + 10 gram C6H5COOH
B. 10 mL 0,1 M larutan C6H5COOH + 15 mL 0,1 M larutan NaOH
C. 10 mL 0,1 M larutan C6H5COOH + 10 mL 0,1 M larutan NaOH
D. 10 mL 0,1 M larutan C6H5COOH + 5 mL 0,1 M larutan NaOH
E. 10 mL 0,1 M larutan C6H5COOH + 5 mL 0,1 M larutan C6H5COONa
22. Campuran CH3COOH dengan NaCH3COO dapat digunakan untuk membuat larutan
penyangga dengan pH sekitar … . (Ka CH3COOH = 10–5)
A. 1 – 5
B. 5 – 6

C. 4 – 6
D. 4 – 5

D. 3 – 5

23. Manakah dari yang berikut ini yang tidak membentuk larutan penyangga (buffer) jika
dicampur dengan larutan NaHCO3?
A. NaOH
B. KOH

C. H2O
D. H2CO3

E. HCl
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24. Bila larutan NH3 dan HCl dengan konsentrasi yang sama dicampurkan akan diperoleh
larutan yang mempunyai pH = 9. Jika Kb = 10 -5, maka perbandingan volume kedua
larutan tersebut adalah......
A. 1 : 1
B. 1 : 2

C. 2 : 1
D. 3 : 2

E. 3 : 4

25. 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
B. lebih kecil dari pKa

C. lebih besar dari pKa E. sama dengan 7
D. sama dengan pKa

A. 4
B. 5 log 3

C. 5 – log 2
D. 6

26. Bila 0,15 mol asam asetat (Ka = 2 × 10–5) dan 0,01 mol NaOH dilarutkan dalam air,
sehingga diperoleh larutan penyangga dengan volume 1 liter, maka pH larutan
penyangga tersebut adalah … .
E. 5

27. A buffer solution can be made by mixing solutions….
A. nitric acid and sodium acetate
B. nitric acid and sodium nitrate
C. phosphoric acid and sodium acetate
D. acetic acid and sodium acetate
E. acetic acid and sodium nitrate

28. Di laboratorium tersedia 200 mL NH3 0,1 M, berapa gram NH4Cl yang harus
ditambahkan agar pH menjadi 9 + log 2......(Ar N = 14, H = 4, Cl = 35,5)
A. 0,35
C. 0,353
E. 0,3
D. 0,5
B. 0,535
29. Jika suatu asam lemah (HA) dititrasi dengan basa kuat sehingga [A–] > [HA], maka … .
A. [H3O+] < Ka
B. pH = pKa

C. [HA] < [H3O+]
D. [H3O+] > [A–]

E. pH < pKa

30. Perhatikan data percobaan berikut.
Yang termasuk larutan penyangga adalah larutan…
Larutan
pH awal
Ph setelah ditambahkan sedikit asam
Ph setelah ditambahkan sedikit basa

A
7
4
10

B
5
4,99
5,01

C
8
7,98
8,01

A. A dan B
C. A dan C
E. B
D. A
B. B dan C
31. The following salt that can change the color of red litmus into blue is...
C. (NH4)2SO4
E. NH4NO3
A. CH3COONa
B. NH4Cl
D. K2SO4
32. Di dalam laboratorium tersedia 5 macam garam. Setelah dilakukan percobaan terhadap
ke lima garam tersebut manakah yang tidak mengalami hidrolisis?
A. CH3COONa
B. K2SO4

0,2 M
0,4 M

C. (NH4)2SO4
0,5 M
D. CH3COONH4 0,1 M

E. NH4Cl 0,3 M

33. Untuk mengubah 100 mL larutan CH3COOH 0,1 M yang pH-nya 3 agar menjadi 5
diperlukan larutan NaOH 0,1 M sebanyak ....
(Ar Na=23, O=16, H=1)

A. 0,5 g
B. 0,3 g
C. 0,2 g

D. 0,1 g
E. 0,01 g
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34.

Kemungkinan reaksi yang terjadi jika A dan B berturutturut adalah larutan HCN dan Fe(OH)2 dicampurkan
adalah
A
B
2+
(1). Fe (aq) + 2H2O(l)
Fe(OH)2(aq) + 2H+(aq)
(2). Fe2+(aq) + 2H2O(l)
Fe(OH)2(aq) + 2H+(aq)
(3). CN-(aq) + H2O(l)
HCN(aq) + HO-(aq)
(4). CN (aq) + H2O(l)
HCN(aq) + HO-(aq)
Reaksi hidrolisis yang sesuai dengan pencampuran kedua larutan tersebut yaitu...
A. Reaksi (1)
D. Reaksi (2) dan (4)
B. Reaksi (2)
E. Semua reaksi benar
C. Reaksi (1) dan (3) 3

35. 66 mg of (NH4)2SO4 (Mr = 132) is dissolved in water to make solution of 500 mL, Kb
NH4OH = 2 × 10–5. The pH value of the solution is....
A. 9
C. 6
E. 7
B. 8
D. 5
36. Reaksi asam basa di bawah ini yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dan
bersifat asam adalah reaksi … .
A. 10 mL HCl 0,1 M + 10 mL NH4OH 0,2 M
B. 10 mL NaOH 0,1 M + 10 mL HClO4 0,2 M
C. 10 mL HCl 0,1 M + 10 mL Be(OH)2 0,1 M
D. 30 mL NaOH 0,05 M + 10 mL H2CO3 0,1 M
E. 20 mL H2SO4 0,05 M + 25 mL NH4OH 0,04 M
37. Dari garam berikut, yang mengalami hidrolisis total ialah … .
A. NH4Br

B. K2CO3

C. Na2CO3

D. AlCl3 E. Al2(CO3)3

38. Larutan NH4Cl dalam air mempunyai pH < 7. Penjelasan hal ini adalah … .
A. NH4+ menerima proton dari air
B. Cl– bereaksi dengan air membentuk HCl
C. NH4+ dapat memberi proton kepada air
D. NH4Cl mudah larut dalam air
E. NH3 mempunyai tetapan kesetimbangan yang besar

39. Berikut ini adalah hasil uji sifat asam/basa dari beberapa garam :
Uji Lakmus
No
Rumus Garam
Merah
Biru
1.
NaCl
Merah
Biru
2.
CH3COOK
Biru
Biru
3.
NH4Cl
Merah
Merah
4.
Na2SO4
Biru
Biru
5.
NaCN
Biru
Biru
Garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan hasil uji lakmusnya adalah....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 3 dan 5
E. 3, 4 dan 5
40. Berikut pernyataan tentang larutan NH4Cl dalam air yang mempunyai pH < 7
(1) NH4+ dapat terhidrolisis
(2) HN4Cl mudah larut dalam air
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(3) NH4+ menerima proton dari air
(4) Cl- bereaksi dengan air membentuk HCl
(5) HN3 mempunyai tetapan kesetimbangan yang besar
Penjelasan yang benar mengenai hal tersebut adalah....

A. (1)
B. (1) dan (2)
C. (1), (3), dan (4)
D. Semua pernyataan benar kecuali pernyataan (1)
E. Semua pernyataan benar
41. Dari garam berikut, yang mengalami hidrolisis total adalah … .
A. Ammonium sulfat
B. Alumunium Klorida
C. Kalium karbonat
D. Alumunium Karbonat
E. Barium Sulfat

42. Berikut beberapa alasan yang mungkin bila suatu garam dilarutkan dalam air ....
(1) Garam tersebut tersusun dari asam kuat dan basa lemah sehingga terhidrolisis sebagian
(2) Garam tersebut tersusun dari asam lemah dan basa kuat sehingga terhidrolisis sebagian
(3) Garam tersebut tersusun dari asam kuat dan basa kuat sehingga terhidrolisis total
(4) Garam tersebut tersusun dari asam lemah dan basa lemah sehingga terhidrolisis total
(5) Garam tersebut tersusun dari asam lemah dan basa lemah sehingga tidak terhidrolisis
Manakah pernyataan yang menunjukkan bahwa Cu(CN)2 mengalami hidrolisis dalam air....
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)

43. Cairan tubuh, baik intrasel maupun ekstrasel (misalnya darah), merupakan larutan
penyangga. Hal ini menyebabkan kesehatan tubuh manusia tetap terjaga walaupun setiap
hari mengkonsumsi bermacam-macam makanan serta melakukan berbagai macam
aktivitas.
Sistem penyangga karbonat-bikarbonat (H2CO3 - HCO3-) merupakan satu-satunya sistem
yang mempertahankan pH darah
II. Di dalam rongga mulut terdapat larutan penyangga fosfat (H2PO42- - HPO4-) sehingga
enzim yang ada di dalam rongga mulut dapat bekerja secara optimal dalam mencegah
timbulnya bau mulut
III. Jika kita minum jus jeruk limau dalam jumlah berlebihan, maka HCO3- dalam darah akan
menentralkan H+ yang berasal dari jus tersebut
IV.
Pada saat berada di pegunungan dan tidak mendapatkan oksigen tambahan, maka darah
akan menahan keluarnya ion bikarbonat, sehingga pH darah naik
Dari beberapa pernyataan di atas, manakah yang pernyataan yang benar berkaitan dengan
informasi tersebut?
A. I dan II
B. III dan IV
C. I, II, dan III
D. II, III, dan IV
E. I, II, III, dan IV
I.

44. Ke dalam 25 mL larutan CH3COOH 0,4 M ditambahkan 125 mL larutan NaOH 0,08 M.
pH larutan akan berubah dari … .(Ka CH3COOH = 10–5)
A. 3 – log 2 menjadi 4
B. 3 – log 2 menjadi 10

C. 3 menjadi 4
D. 3 menjadi 10

E. 3 + log 2 menjadi 10
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45. 200 mL larutan HA (Ka = 10-5) dicampurkan dengan 200 mL Ca(OH)2 0,1 M sehingga
memiliki pH = 9 jika campuran ditetesi dengan 1 mL larutan HA harga pH berubah
menjadi lebih kecil dari 7, maka konsentrasi HA yang dicampurkan adalah....
A. 0,1
B. 0,2
C. 0,3
D. 0,4
E. 0,5
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46. Dalam suatu laboratorium terdapat garam-garam berikut:
1. BaSO4
4. Na2CO3
2. NH4Cl
5. Fe2SO4
3. KCl
Pasangan garam yang larutannya dalam air bersifat asam adalah...
A. 1 dan 2
D. 2 dan 5
B. 1 dan 4
E. 3 dan 5
C. 3 dan 4

47. 4,9 NaCN dilarutkan dalam air sampai volumenya 1 liter. Bila diketahui Ka HCN = 7 ×
10–10, maka pH larutan adalah … . (Ar Na = 23, C = 12, dan N = 14)
A. 11,5
B. 2,5

C. 9,5
D. 11,5 + log 2,5

E. 2,5 + log 11,5

48. Jika 500 mL larutan natrium asetat (Ka= 10–6) mempunyai pH = 9, maka massa natrium
asetat yang terdapat dalam larutan tersebut adalah … . gram(Ar C = 12, O = 16, dan Na =
23)
A. 8,2
B. 1,640

C. 164
D. 82

E. 16,4

49. Jika pH 55 mL HNO2 0,1 adalah 2,5 dan pH 45 mL NH4OH 0,1 adalah 11 maka pH
garam dan sifat larutan CH3COONH4 0,1 M adalah … .
A. 6,5 ; Asam
B. 8 ; Basa

C. 6,5 ; Basa
D. 6 ; Asam

E. 8, Asam

50. Persamaan hidrolisis suatu senyawa dinyatakan sebagai berikut:
-

CN (a q)+ H 2O(l)

H C N (a q)+ OH

-

(aq)

Rumus garam yang mengalami hidrolisis seperti persamaan hidrolisis di atas adalah
A. NH4CN
B. CH3CN

C. Mg(CN)2
D. NaCN

E. Fe(CN)3

51. Larutan NH4Cl 0,4 M memiliki tetapan hidrolisis sebesar 10–9. Konsentrasi H+ dalam
larutan tersebut adalah … .
A. 2 × 10–4
B. 4 × 10–5

C. 4 × 10–6
D. 4 × 10–4

E. 2 × 10–5

52. Campuran 50 mL larutan NH4OH 0,02 M dengan 50 mL larutan HCl 0,02 M mempunyai
pH … . (Kb NH4OH = 10–5)
A. 5, 5
B. 11

C. 10
D. 8,5

E. 6

53. Di bawah ini garam-garam yang pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari
menggunakan prinsip hidrolisis garam.
1. Penggunaan amonium klorida sebagai obat batuk pereda dahak, mengalami hidrolisis
sebagian
2. Penggunaan amonium fosfat sebagai pupuk, mengalami hidrolisis total
3. Penggunaan Natrium bisulfit sebagai pembersih porselen, mengalami hidrolisis sebagian
4. Penggunaan Natrium hipoklorit sebagai pemutih pakaian, tidak terhidrolisis dalam air
5. Penggunaan Natrium Klorida sebagai perasa asin pada makanan, mengalami hidrolisis total
Manakah pernyataan yang benar...
A. (1), (2), dan (3)
D. (3) dan (4)
B. (2), (3) dan (4)
E. (4) dan (5)
C. (3), (4), dan (5)

54. Garam hidrolisis dan sifatnya yang digunakan dalam produk bayclin adalah......
A. NaOCl, asam
B. NaOCl, netral

C. NaCH3COOH, basa
D. NaCH3COOH, basa

E. NaOCl, basa
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55. Ion HCO3- bersifat asam maupun basa. Reaksi yang menunjukkan bahwa HCO 3- bersifat
basa adalah....... (A)
A. HCO3

-

+ H 2O

H2CO3 + OH

B. HCO3

-

+ H 2O

CO3

C. HCO3

-

-

CO3

D. HCO3

-

+ OH

E. HCO3

-

+ NH3
H

-2

+ H3O

-2

+ H 2O

-2

+ NH4

CO3
+

+

-

CO3

+

+

-2

56. Analisis ciri-ciri garam berikut ini:
1. bersifat basa
2. bersifat asam
3. bersifat netral
4. terhidrolisis total
5. terhidrolisis sebagian
Diantara pernyataan di atas, yang menunjukkan ciri-ciri kalsium karbonat yang terkandung
dalam kulit penutup/ cangkang udang adalah :

A.
B.
C.
D.
E.

1 dan 4
2 dan 4
3 dan 4
1 dan 5
2 dan 5
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Lampiran 8
Mata Pelajaran
Materi Pelajaran
Kelas / Semester
Waktu

SOAL PRETES
: Kimia
: Buffer dan Hidrolisis
: XI / II
: 2 x 45 menit

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

F. memiliki pH yang konstan
G. pH-nya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam atau basa
H. pH-nya tidak dipengaruhi oleh pengenceran
I. pH selalu sama dengan pKa atau pKb
J. pH-nya tidak dipengaruhi oleh CO2 di udara
2.Berikut adalah hasil percobaan siswa :

Larutan
I
II
III
pH awal
4
5
7
Ditambah sedikit NaOH
2,50
3,90
4,50
Ditambah sedikit HCl
6,50
6,10
10
Ditambah sedikit air
5,2
5,9
6,5
Berdasarkan data tersebut yang termasuk larutan penyangga adalah....
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

IV
8
7,80
8,10
7,6

V
10
5
12
8,5

3.A buffer solution can be made by mixing solutions….
A. nitric acid and sodium acetate
B. nitric acid and sodium nitrate
C. phosphoric acid and sodium acetate
D. acetic acid and sodium acetate
E. acetic acid and sodium nitrate
4.Harga pH campuran dari 200 ml larutan NH3 0,4 M dengan 200 ml larutan HCl 0,2 M (Kb NH3 = 10-5)
adalah... .
A. 5
C. 10
E. 12
B. 9
D. 11
5.Perbandingan volume CH3COOH 0,1 M (Ka = 10–5) dan NaOH 0,1 M yang harus dicampurkan untuk
membuat larutan buffer dengan pH = 6 adalah … .
A. 2:1
C. 11:1
E. 1:10
B. 11:10
D. 10:1
6.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. sama dengan 7
B. lebih kecil dari pKa
D. sama dengan pKa
7.Campuran larutan-larutan berikut bersifat buffer, kecuali…..

F. Larutan NaH2PO4 dengan larutan Na2HPO4
G. Larutan KOH dengan larutan Ba(HCOO)2
H. Larutan HCOOH dengan larutan Ba(HCOO)2
I.Larutan NH3 dengan larutan (NH4)2SO4
J. Larutan H3PO4 dengan larutan NaH2PO4

8.Perbandingan HCO3- dan H2CO3 yang diperlukan untuk mempertahankan pH darah sebesar 7,4
adalah....... (Ka H2CO3= 8 x 10-7)
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F.
G.
H.
I.
J.

20 : 1
1 : 20
10 : 1
1 : 10
5:2

9.Bila 0,15 mol asam asetat (Ka = 2 × 10–5) dan 0,01 mol NaOH dilarutkan dalam air, sehingga diperoleh
larutan penyangga dengan volume 1 liter, maka pH larutan penyangga tersebut adalah … .
A. 4
C. 5 – log 2
E. 5
B. 5 log 3
D. 6
10.Campuran CH3COOH dengan NaCH3COO dapat digunakan untuk membuat larutan penyangga dengan
pH sekitar … . (Ka CH3COOH = 10–5)
A. 1 – 5
C. 4 – 6
D. 3 – 5
B. 5 – 6
D. 4 – 5
11.To make buffer solution with pH = 9, into 40 mL of NH3 solution 0,5 M (Kb = 10–5) has to be added HCl
0,2 M and H2SO4 0,2 M. What the volume each of the solution?
A. 33,33 mL and 16,67 mL C. 30 mL and 20 mL
E. 25 mL and 25 mL
B. 16,67 mL and 33,33 mL D. 20 mL and 30 mL
12.Into 250 mL weak acid solution of HA 0,6 M (Ka = 2 x 10-5) is added KOH 2,8 grams solid, so the pH of
the mixture is.....(Ar K = 39, O = 16, H = 1)
A. 5 – log 4
C. 9 + log 4
E. 4 – log 5
B. 5 + log 4
D. 9 – log 4
13.Sistem penyangga utama dalam darah terdiri atas … .
A. Asam Karbonat – Ion bikarbonat D. Dihidrogenfosfat – monohidrogenfosfat
B. Ammonia - Ammonium
E. Trihidrogenfosfat – dihidrogenfosfat
C. Bikarbonat - karbonat
14.Untuk mengubah 100 mL larutan CH3COOH 0,1 M yang pH-nya 3 agar menjadi 5 diperlukan larutan
NaOH 0,1 M sebanyak ....
(Ar Na=23, O=16, H=1)

D. 0,5 g
E. 0,3 g
F. 0,2 g

D. 0,1 g
E. 0,01 g

15.The following salt that can change the color of red litmus into blue is...

F.
G.
H.
I.
J.

CH3COONa
NH4Cl
(NH4)2SO4
K2SO4
NH4NO3

16.Dari garam berikut, yang mengalami hidrolisis total adalah … .
A. Ammonium sulfat
B. Alumunium Klorida
C. Kalium karbonat
D. Alumunium Karbonat
E. Barium Sulfat
17.Cairan tubuh, baik intrasel maupun ekstrasel (misalnya darah), merupakan larutan penyangga. Hal ini
menyebabkan kesehatan tubuh manusia tetap terjaga walaupun setiap hari mengkonsumsi bermacammacam makanan serta melakukan berbagai macam aktivitas.
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Sistem penyangga karbonat-bikarbonat (H2CO3 - HCO3-) merupakan satu-satunya sistem yang
mempertahankan pH darah
VI. Di dalam rongga mulut terdapat larutan penyangga fosfat (H 2PO42- - HPO4-) sehingga enzim
yang ada di dalam rongga mulut dapat bekerja secara optimal dalam mencegah timbulnya
bau mulut
VII.
Jika kita minum jus jeruk limau dalam jumlah berlebihan, maka HCO3- dalam darah akan
menentralkan H+ yang berasal dari jus tersebut
VIII. Pada saat berada di pegunungan dan tidak mendapatkan oksigen tambahan, maka darah
akan menahan keluarnya ion bikarbonat, sehingga pH darah naik
Dari beberapa pernyataan di atas, manakah yang pernyataan yang benar berkaitan dengan
informasi tersebut?
A. I dan II
B. III dan IV
C. I, II, dan III
D. II, III, dan IV
E. I, II, III, dan IV
18.Larutan NH4Cl dalam air mempunyai pH < 7. Penjelasan hal ini adalah … .
A. NH4+ menerima proton dari air
B. Cl– bereaksi dengan air membentuk HCl
C. NH4+ dapat memberi proton kepada air
D. NH4Cl mudah larut dalam air
E. NH3 mempunyai tetapan kesetimbangan yang besar
19.pH larutan NH4CN 0,1 M, jika diketahui Ka HCN = 4 x 10-10 dan Kb NH3 = 2 x 10-5 adalah. . .
A. 9,5 – log
C. 9,5 + log
E. 5,5 + log
B. 5,5 – log
D. 9 + log
20.Larutan NH4Cl 0,4 M memiliki tetapan hidrolisis sebesar 10–9. Konsentrasi H+ dalam larutan tersebut
adalah … .
A. 2 × 10–4
C. 4 × 10–6
E. 2 × 10–5
B. 4 × 10–5
D. 4 × 10–4
21.Ion HCO3 bersifat asam maupun basa. Reaksi yang menunjukkan bahwa HCO3- bersifat basa
adalah.......
V.

A. HCO3

-

+ H 2O

H2CO3 + OH

B. HCO3

-

+ H 2O

CO3

C. HCO3

-

-

CO3

D. HCO3

-

+ OH

E. HCO3

-

+ NH3
H

-2

+ H3O

-2

+ H 2O

-2

+ NH4

CO3
+

+

-

CO3

+

+

-2

22.66 mg of (NH4)2SO4 (Mr = 132) is dissolved in water to make solution of 500 mL, Kb NH4OH = 2 × 10–5.
The pH value of the solution is....

A. 9
B. 8
23.Analisis ciri-ciri garam berikut ini:
1. bersifat basa
2. bersifat asam
3. bersifat netral
4. terhidrolisis total

C. 6
D. 5

E. 7
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5. terhidrolisis sebagian
Diantara pernyataan di atas, yang menunjukkan ciri-ciri kalsium karbonat yang terkandung dalam
kulit penutup/ cangkang udang adalah :

F.
G.
H.
I.
J.

1 dan 4
2 dan 4
3 dan 4
1 dan 5
2 dan 5

24.Jika pH 55 mL HNO2 0,1 adalah 2,5 dan pH 45 mL NH4OH 0,1 adalah 11 maka pH garam dan sifat
larutan CH3COONH4 0,1 M adalah … .
A. 6,5 ; Asam
C. 6,5 ; Basa
E. 8, Asam
B. 8 ; Basa
D. 6 ; Asam
25.4,9 NaCN dilarutkan dalam air sampai volumenya 1 liter. Bila diketahui Ka HCN = 7 × 10–10, maka pH
larutan adalah … . (Ar Na = 23, C = 12, dan N = 14)
A. 11,5
C. 9,5
E. 2,5 + log 11,5
B. 2,5
D. 11,5 + log 2,5
26.Dalam suatu laboratorium terdapat garam-garam berikut:
4. BaSO4
4. Na2CO3
5. NH4Cl
5. Fe2SO4
6. KCl
Pasangan garam yang larutannya dalam air bersifat asam adalah...
D. 1 dan 2
D. 2 dan 5
E. 1 dan 4
E. 3 dan 5
F. 3 dan 4
27.Larutan KCN dalam air bersifat…

A. Basa
B. Asam
C. Netral

D. Pekat
E. Encer

28.Garam hidrolisis dan sifatnya yang digunakan dalam produk bayclin adalah......
A. NaOCl, asam
C. NaCH3COOH, basa
E. NaOCl, basa
B. NaOCl, netral
D. NaCH3COOH, basa
29.Berikut beberapa alasan yang mungkin bila suatu garam dilarutkan dalam air ....
(6) Garam tersebut tersusun dari asam kuat dan basa lemah sehingga terhidrolisis sebagian
(7) Garam tersebut tersusun dari asam lemah dan basa kuat sehingga terhidrolisis sebagian
(8) Garam tersebut tersusun dari asam kuat dan basa kuat sehingga terhidrolisis total
(9) Garam tersebut tersusun dari asam lemah dan basa lemah sehingga terhidrolisis total
(10) Garam tersebut tersusun dari asam lemah dan basa lemah sehingga tidak terhidrolisis
Manakah pernyataan yang menunjukkan bahwa Cu(CN)2 mengalami hidrolisis dalam air....
D. (1)
D. (4)
E. (2)
E. (5)
F. (3)
30.Di bawah ini garam-garam yang pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan prinsip
hidrolisis garam.
1. Penggunaan amonium klorida sebagai obat batuk pereda dahak, mengalami hidrolisis sebagian
2. Penggunaan amonium fosfat sebagai pupuk, mengalami hidrolisis total
3. Penggunaan Natrium bisulfit sebagai pembersih porselen, mengalami hidrolisis sebagian
4. Penggunaan Natrium hipoklorit sebagai pemutih pakaian, tidak terhidrolisis dalam air
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5. Penggunaan Natrium Klorida sebagai perasa asin pada makanan, mengalami hidrolisis total
Manakah pernyataan yang benar...
D. (1), (2), dan (3)
D. (3) dan (4)
E. (2), (3) dan (4)
E. (4) dan (5)
F. (3), (4), dan (5)
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Lampiran 9
KISI-KISI PENILAIAN SOAL UJI COBA
KETERAMPILAN GENERIK SAINS
No.
Indikator KGS
Jumlah
Nomor Soal
soal
1
Pengamatan tidak langsung
5
2, 8, 19, 22, 28
2
Kesadaran tentang skala
6
3, 11, 12, 14, 18, 23
3
Bahasa simbolik
6
6, 10, 17, 20, 25, 27
4
Logical frame
7
4, 5, 16, 21, 24, 26, 29
5
Hukum sebab akibat
6
1, 7, 9, 13, 15, 30
30
Jumlah
KRITERIA PENILAIAN KETERAMPILAN GENERIK SAINS
Setiap butir soal skornya 5, yang terdiri dari penilaian berikut:
1. Setiap pilihan jawaban benar diberi skor 1
2. Jawaban salah atau tidak menjawab diberi skor 0
3. Setiap jawaban benar diberi tambahan jawaban alasan sesuai skor berikut
Nomor
Soal
1.

2.

3.

4.

Indikator
Keterampilan
Generik Sains
Hukum sebab
akibat

Pengamatan
Tidak
Langsung

Kesadaran
tentang skala

Logical frame

Kriteria

Skor
Maksimal

a. Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban A
benar
b. Siswa dapat menjelaskan pengertian larutan
penyangga
c. Siswa dapat menjelaskan cara kerja larutan
penyangga
a. Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban C
benar
b. Siswa dapat menjelaskan pengertian larutan
penyangga
c. Siswa dapat menuliskan bahwa larutan IV
merupakan larutan penyangga karena pH praktis
tidak berubah apabila dibandingkan dengan
keempat larutan yang lain
a. Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban C
benar
b. Siswa dapat menghitung jumlah mol asam lemah
dan basa
c. Siswa dapat menuliskan reaksi beserta mol yang
menyertainya
d. Siswa dapat menghitung pH larutan penyangga
a. Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban D
benar
b. Siswa dapat menjelaskan bahwa pH tidak selalu
sama dengan pKa atau pKb
c. Siswa dapat memberikan contoh larutan beserta

1
2
2
1
2
2

1
1
1
2
1
2
2
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5.

Logical frame

a.
b.
c.

6.

Bahasa
simbolik

a.
b.
c.

7.

Hukum sebab
akibat

a.
b.

c.

8.

Pengamatan
Tidak
Langsung

a.
b.
c.

9.

Hukum sebab
akibat

a.
b.
c.

10.

Bahasa
simbolik

a.
b.
c.

11.

Kesadaran

a.

persamaan dan perhitungan pH yang menunjukkan
bahwa pKa atau pKb tidak selalu sama dengan pH
larutan
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban B
benar
Siswa dapat menjelaskan pengertian larutan
penyangga
Siswa dapat membuktikan bahwa pada larutan B
terdapat komponen pembentuk larutan penyangga
yaitu asam dan basa konjugasinya
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban B
benar
Siswa
dapat
membuktikan
bahwa
Log
[asam]/[garam] = 1 salah dalam perhitungan
Siswa dapat menjelaskan ketiga pilihan opsi
jawaban yang benar mengenai ketentuan larutan
penyangga dari campuran larutan
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban D
benar
Siswa dapat membuktikan dan menerangkan
peristiwa hidrolisis bahwa NH4NO3 bersifat asam
dengan pH < 7
Siswa dapat membuktikan bahwa larutan garam
yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat
bersifat basa karena pada larutan garam yang
terhidrolisis
adalah
anionnya
sehingga
menghasilkan ion OHSiswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban C
benar
Siswa dapat menjelaskan pengertian larutan
penyangga
Siswa dapat menuliskan bahewa pada penambahan
air, larutan penyangga tidak terjadi perubahan pH
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban A
benar
Siswa dapat menyebutkan sejenis larutan apa asam
sitrat dan natrium sitrat
Siswa dapat menjelaskan ketahanan bakteri
terhadap perubahan pH
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban A
benar
Siswa dapat menjelaskan peristiwa hidrolisis pada
larutan NH4CH3COO
Siswa dapat menjelaskan pula peristiwa hidrolisis
pada larutan K2CO3, BaCO3, dan AlCl3
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban A

1
2
2
1
2
2

1
2

2

1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
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tentang skala
b.
c.
12.

Kesadaran
tentang skala

a.
b.
c.

13.

Hukum sebab
akibat

a.
b.
c.

14.

Kesadaran
tentang skala

a.
b.
c.

15.

Hukum sebab
akibat

a.
b.

c.
16.

Logical frame

a.
b.
c.

17.

Bahasa
simbolik

a.
b.
c.

18.

Kesadaran
tentang skala

a.
b.
c.

19.

Pengamatan

a.

benar
Siswa dapat menuliskan persamaan ketiga reaksi
dengan benar beserta perhitungannya
Siswa menyimpulkan ketiga larutan termasuk
penyangga atau bukan
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban B
benar
Siswa dapat menghitung pH awal larutan
Siswa dapat menghitung pH akhir larutan dan
menuliskan perubahan pHnya
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban C
benar
Siswa dapat menjelaskan pernyataan 1 bahwa
pernyataan itu benar
Siswa dapat menjelaskan pernyataan 2 bahwa
pernyataaan itu salah
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban D
benar
Siswa dapat menghitung pH dari larutan pertama
dan kedua
Siswa dapat melengkapi perhitungan pH dari
larutan yang ketiga dan keempat
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban A
benar
Siswa dapat menjelaskan bahwa minuman
berkarbonasi mengandung komponen larutan
penyangga
Siswa dapat menjelaskan peran pospat dalam
minuman berkarbonasi
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban C
benar
Siswa dapat meramalkan konsentrasi NaA dan HA
Siswa dapat mengkaitkan konsep mol asam dan
basa konjugasinya kedalam rumus
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban A
benar
Siswa dapat menuliskan kembali reaksi
Siswa dapat menjelaskan reaksi penyangga fosfat,
apabila ion fosfat apabila ditambah H+ dan OHSiswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban B
benar
Siswa dapat menunjukkan rumus pengerjaan pH
larutan natrium asetat yang terhidrolisis
Siswa dapat membuktikan pH yang terjadi dengan
benar
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban C

3
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1
2
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2
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Tidak
Langsung

b.
c.

20.

Bahasa
simbolik

a.
b.
c.

21.

Logical frame

a.
b.
c.

22.

Pengamatan
Tidak
Langsung

a.
b.
c.

23.

Kesadaran
tentang skala

a.
b.

24.

Logical frame

c.
a.
b.

25.

Bahasa
simbolik

c.
a.
b.

26.

Logical frame

c.
a.
b.
c.

benar
Siswa dapat menjelaskan pengertian larutan
penyangga
Siswa dapat menuliskan bahwa larutan IV
merupakan larutan penyangga karena pH praktis
tidak berubah apabila dibandingkan dengan
keempat larutan yang lain
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban D
benar
Siswa dapat menuliskan persamaan reaksi hidrolisis
minimal 2 ion dari pilihan jawaban yang tersedia
Siswa dapat menuliskan semua persamaan reaksi
hidrolisis ion
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban B
benar
Siswa dapat menuliskan minimal 1 reaksi
persamaan larutan penyangga
Siswa dapat menuliskan ketiga persamaan reaksi
dengan benar dari larutan penyangga
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban C
benar
Siswa dapat menentukan komponen pembentuk
larutan penyangga
Siswa dapat menuliskan pasangan asam basa
konjugasi
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban A
benar
Siswa setidaknya dapat mengkaitkan perbandingan
mol asam dengan mol basa konjugasinya kedalam
rumus
Siswa dapat menghitung pH
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban A
benar
Siswa dapat menentukan [H+] yang benar setelah
penambahan garam
Siswa dapat menghitung mol basa konjugasi
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban D
benar
Siswa dapat menuliskan persamaan reaksi beserta
mol yang menyertainya
Siswa dapat menghitung pH dengan benar
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban D
benar
Siswa dapat menjelaskan komponen larutan
penyangga
Siswa dapat menuliskan setidaknya persamaan

2
2

1
2
2
1
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27.

28.

Bahasa
simbolik

Pengamatan
Tidak
Langsung

a.
b.
c.
a.
b.
c.

29.

Logical frame

a.
b.

30.

Hukum sebab
akibat

c.
a.
b.

c.

reaksi larutan penyangga dari asam asetat dan
natrium asetat
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban B
benar
Siswa dapat menentukan perbandingan mol
Siswa dapat menghitung pH
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban B
benar
Siswa dapat menunjukkan bahwa larutan B dan C
tidak mengalami perubahan pH yang drastis
Siswa menguatkan jawaban dengan pengertian
larutan penyangga
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban B
benar
Siswa dapat menunjukkan konsentrasi asam dan
garamnnya
Siswa dapat menentukan bahwa [H3O+] < Ka
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban D
benar
Siswa dapat menjelaskan bahwa dalam larutannya
garam mononatrium glutamat bersifat basa karena
anionnya terhodrolisis menghasilkan larutan yang
bersifat basa
Siswa dapat menjelaskan bahwa asam glutamat
merupakan asam lemah sehingga dapat terhirolisis

2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
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Lampiran 10
KISI-KISI PENILAIAN SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST
KETERAMPILAN GENERIK SAINS
No.
Indikator KGS
Jumlah
Nomor Soal
soal
1
Pengamatan tidak langsung
3
2, 12, 15
2
Kesadaran tentang skala
3
3, 7, 10
3
Bahasa simbolik
3
5, 9, 13
4
Logical frame
3
4, 11, 14
5
Hukum sebab akibat
3
1, 6, 8
15
Jumlah
KRITERIA PENILAIAN KETERAMPILAN GENERIK SAINS
Setiap butir soal skornya 5, yang terdiri dari penilaian berikut:
4. Setiap pilihan jawaban benar diberi skor 1
5. Jawaban salah atau tidak menjawab diberi skor 0
6. Setiap jawaban benar diberi tambahan jawaban alasan sesuai skor berikut
Nomor
Soal
3.

4.

3.

4.

Indikator
Keterampilan
Generik Sains
Hukum Sebab
Akibat

Pengamatan
Tidak
Langsung

Kesadaran
Tentang Skala

Logical frame

Kriteria

Skor
Maksimal

d. Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban A
benar
e. Siswa dapat menjelaskan pengertian larutan
penyangga
f. Siswa dapat menjelaskan cara kerja larutan
penyangga
d. Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban C
benar
e. Siswa dapat menjelaskan pengertian larutan
penyangga
f. Siswa dapat menuliskan bahwa larutan IV
merupakan larutan penyangga karena pH praktis
tidak berubah apabila dibandingkan dengan
keempat larutan yang lain
e. Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban C
benar
f. Siswa dapat menghitung jumlah mol asam lemah
dan basa
g. Siswa dapat menuliskan reaksi beserta mol yang
menyertainya
h. Siswa dapat menghitung pH larutan penyangga
d. Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban D
benar
e. Siswa dapat menjelaskan bahwa pH tidak selalu
sama dengan pKa atau pKb
f. Siswa dapat memberikan contoh larutan beserta

1
2
2
1
2
2
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5.

Bahasa
Simbolik

d.
e.
f.

6.

Hukum Sebab
Akibat

d.
e.
f.

7.

Kesadaran
Tentang Skala

d.
e.
f.

8.

Hubungan
Sebab Akibat

d.
e.
f.

9.

Bahasa
Simbolik

d.
e.
f.

10.

Kesadaran
Tentang Skala

d.
e.
f.

11.

Logical frame

d.
e.
f.

12.

Pengamatan

d.

persamaan dan perhitungan pH yang menunjukkan
bahwa pKa atau pKb tidak selalu sama dengan pH
larutan
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban B
benar
Siswa
dapat
membuktikan
bahwa
Log
[asam]/[garam] = 1 salah dalam perhitungan
Siswa dapat menjelaskan ketiga pilihan opsi
jawaban yang benar mengenai ketentuan larutan
penyangga dari campuran larutan
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban A
benar
Siswa dapat menyebutkan sejenis larutan apa asam
sitrat dan natrium sitrat
Siswa dapat menjelaskan ketahanan bakteri
terhadap perubahan pH
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban A
benar
Siswa dapat menuliskan persamaan ketiga reaksi
dengan benar beserta perhitungannya
Siswa menyimpulkan ketiga larutan termasuk
penyangga atau bukan
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban C
benar
Siswa dapat menjelaskan pernyataan 1 bahwa
pernyataan itu benar
Siswa dapat menjelaskan pernyataan 2 bahwa
pernyataaan itu salah
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban A
benar
Siswa dapat menuliskan kembali reaksi
Siswa dapat menjelaskan reaksi penyangga fosfat,
apabila ion fosfat apabila ditambah H+ dan OHSiswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban B
benar
Siswa dapat menunjukkan rumus pengerjaan pH
larutan natrium asetat yang terhidrolisis
Siswa dapat membuktikan pH yang terjadi dengan
benar
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban B
benar
Siswa dapat menuliskan minimal 1 reaksi
persamaan larutan penyangga
Siswa dapat menuliskan ketiga persamaan reaksi
dengan benar dari larutan penyangga
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban C

1
2
2

1
2
2
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1
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Tidak
Langsung

e.
f.

13.

Bahasa
Simbolik

d.
e.

14.

Logical frame

f.
d.
e.
f.

15.

Pengamatan
Tidak
Langsung

a.
b.
c.

benar
Siswa dapat menentukan komponen pembentuk
larutan penyangga
Siswa dapat menuliskan pasangan asam basa
konjugasi
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban D
benar
Siswa dapat menuliskan persamaan reaksi beserta
mol yang menyertainya
Siswa dapat menghitung pH dengan benar
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban D
benar
Siswa dapat menjelaskan komponen larutan
penyangga
Siswa dapat menuliskan setidaknya persamaan
reaksi larutan penyangga dari asam asetat dan
natrium asetat
Siswa dapat menjawab bahwa pilihan jawaban B
benar
Siswa dapat menunjukkan bahwa larutan B dan C
tidak mengalami perubahan pH yang drastis
Siswa menguatkan jawaban dengan pengertian
larutan penyangga

2
2
1
2
2
1
2

2
1
2
2
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Lampiran 11
Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
1. Pernyataan 1 : pH larutan penyangga (buffer) praktis tidak berubah pada penambahan sedikit asam
SEBAB
Pernyataan 2 : Larutan buffer mengandung komponen basa yang dapat mengikat ion H+ sehingga penambahan sedikit asam
tidak banyak mengubah
konsentrasi ion H+ dalam larutan.
a. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, ada hubungan
b. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tidak ada hubungan
c. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah
d. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
2. Berikut adalah hasil percobaan siswa :
Larutan
pH awal
Ditambah sedikit NaOH
Ditambah sedikit HCl
Ditambah sedikit air

I
4
2,50
7,50
5,2

II
5
3,90
7,10
5,9

III
7
4,50
10
6,5

Berdasarkan data tersebut yang termasuk larutan penyangga adalah....

a.
b.
c.
d.

I dan II
III
IV
V

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:

IV
8
7,80
8,10
7,6

V
10
6
12
8,5
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
3. Sebanyak 100 mL larutan CH3COOH 0,1 M (Ka = 1
) dicampurkan dengan 50 mL larutan NaOH 0,1 M, maka harga
pH larutan yang terjadi adalah………
a. 2,5
b. 3,0
c. 5,0
d. 5,5
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
4. Dibawah ini,pernyataan yang tidak benar mengenai larutan penyangga adalah . . . . .
a. Memiliki pH yang praktis tidak berubah
b. pH- nya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam atau basa
c. Pengenceran tidak mempengaruhi larutan penyangga
d. pH selalu sama dengan pKa atau pKb
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
5. Campuran larutan-larutan berikut bersifat penyangga, kecuali . . . .
a.
b.
c.
d.

Larutan NaH2PO4 dengan larutan Na2HPO4
Larutan HCOOH dengan larutan Ba(HCOO)2
Larutan NaOH dengan larutan Ba(HCOO) 2
Larutan NH3 dengan larutan (NH4)2SO4
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
6. Suatu larutan penyangga terdiri dari campuran asam asetat dengan garam Na asetat. Daya kerja larutan penyangga paling besar
(paling efisien) dengan ketentuan-ketentuan seperti di bawah ini, kecuali ….
a.
b.
c.
d.

pH = pKa
Log [asam]/[garam] = 1
Log [garam]/[asam] = 0
Konsentrasi asam = konsentrasi garamnya

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
7. Pernyataan 1 : Larutan NH4NO3 dalam air mempunyai pH lebih besar dari 7

SEBAB
Pernyataan 2 : larutan garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat bersifat basa
a.
b.
c.
d.

Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, ada hubungan
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tidak ada hubungan
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah
Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
8. Apakah yang dapat diamati jika ke dalam 50 mL larutan penyangga dengan pH = 5 ditambahkan 50 mL aquades?
a.
b.
c.
d.

pH akan naik sedikit
pH akan turun sedikit
pH tidak berubah
pH naik dratis
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
9. Pernyataan 1 : Buah-buahan dalam kaleng perlu dibubuhi asam sitrat dan natrium sitrat
SEBAB
Pernyataan 2 : menjaga pH agar buah tidak mudah rusak oleh bakteri.
a. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, ada hubungan
b. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tidak ada hubungan
c. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah
d. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
10. Dari garam berikut, yang mengalami hidrolisis total ialah . . . . .
a. NH4CH3COO
b. K2CO3
c. BaCO3
d. AlCl3
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
11. Periksalah apakah campuran larutan berikut bersifat penyangga atau tidak.
I . 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M + 50 mL larutan Ca(CH3COO)2 0,1 M
II. 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M + 50 mL larutan NaOH 0,2 M
III. 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M + 50 mL larutan NaOH 0,1 M
Manakah diantara ketiga larutan tersebut yang termasuk larutan penyangga?
a. I
b. II dan III
c. I dan III
d. II
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
12. Ke dalam 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M ditambahkan 50 mL larutan NaOH 0,1 M. pH larutan akan berubah dari . . . . . (Ka
CH3COOH = 1x 10-5)
a.
b.
c.
d.

1 menjadi 5
3 menjadi 5
3 menjadi 8,85
3 menjadi 9
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
13. Pernyataan 1 : H2CO3 paling baik untuk tubuh dalam sistem pernapasan
SEBAB
Pernyataan 2 : Kemampuan H2CO3 dalam mengeluarkan O2
a.
b.
c.
d.

Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, ada hubungan
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tidak ada hubungan
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah
Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
14. Campuran larutan berikut yang mempunyai pH = 8 adalah . . . .
(Ka CH3COOH = 10-5; Kb NH3 = 10-5; Kw H2O = 10-14)
a.
b.
c.
d.

50 cm3 larutan CH3COOH 0,1 M dan 50 cm3 larutan CH3COONa 0,1 M
50 cm3 larutan CH3COOH 0,1 M dan 50 cm3 larutan CH3COONa 0,01 M
50 cm3 larutan NH3(aq) 0,1 M dan 50 cm3 larutan NH4Cl 1,0 M
50 cm3 larutan NH3(aq) 0,1 M dan 50 cm3 larutan NH4Cl 0,1 M

234
Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
15. Pernyataan 1 : Minuman berkarbonasi merupakan minuman yang mengandung larutan penyangga
SEBAB
Pernyataan 2 : dalam minuman berkarbonasi terdapat larutan penyangga pospat
a. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, ada hubungan
b. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tidak ada hubungan
c. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah
d. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
16. Suatu larutan penyangga terdiri dari asam lemah HA dan garam natriumnya (NaA). Konsentrasi asam HA dalam larutan itu
adalah 0,2 M. Berapakah konsentrasi larutan NaA, sehingga pH larutan sama dengan pKa asam HA?
a.
b.
c.
d.

2,0 M
1,0 M
0,2 M
0,1 M
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
17. Tuliskan reaksi penyangga fosfat dalam darah ……..
+ H + (aq)
H2PO4- (aq) + OH- (aq)

a. H2PO4

-

(aq)

+ H + (aq)
H3PO4- (aq) + OH- (aq)

b. H3PO4

-

(aq)

-

+ H + (aq)
HPO4 (aq) + OH- (aq)

c. HPO4

-

(aq)

+ H + (aq)
H2PO4 (aq) + OH- (aq)

d. H2PO4

-

-

(aq)

H3PO 4(aq)
HPO42- (aq) + H2O (aq)
H3PO 4(aq)
H2PO42- (aq) + H2O (aq)
H2PO 4(aq)
HPO42- (aq) + H2O (aq)
HPO 4(aq)
HPO42- (aq) + H2O (aq)

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
18. Dalam larutan terdapat natrium asaetat 0,1 mol/L yang mengalami hidrolisis,
CH3COO- + H2O
CH3COOH + OH-9
Jika tetapan hidrolisis, Kh = 10 maka larutan mempunyai pH....

a.
b.
c.
d.

11
9
7
5

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:

238
Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
19. Berikut adalah hasil percobaan siswa :
Larutan
pH awal
Ditambah sedikit KOH
Ditambah sedikit HBr
Ditambah sedikit air

I
3
2,50
7,50
5,2

II
6
3,90
7,10
5,9

III
5
4,50
10
7,5

Berdasarkan data tersebut yang termasuk larutan penyangga adalah....

a.
b.
c.
d.

I dan II
III
IV
IV dan V

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:

IV
8
7,80
8,10
7,7

V
9
6
12
8
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
20. Ion berikut mengalami hidrolisis dalam air, kecuali . . . .
a.
b.
c.
d.

Al3+
CNCO32Na+
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
21. Berikut ini, manakah yang termasuk larutan penyangga
m.
n.
o.
p.
q.
r.

HCl dan NH4Cl
H2CO3 dan Na2CO3
H3PO4 dan Na2HPO4
CH3COOH dan CH3COONa
NH3 dan NH4Cl
HSiO3- dan K2SiO3

a. 1, 2, dan 3
b. 4, 5, dan 6
c. 2, 3, dan 4
d. 1, 5, dan 6
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
22. Manakah pernyataan dibawah ini yang dapat membentuk larutan penyangga (buffer) jika dicampur dengan larutan
NaHCO3……
a. NaOH
b. H2O
c. H2CO3
d. KOH
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
23. Jika perbandingan mol asam : mol basa konjugasinya adalah 3:1, sedangkan Ka asam lemahnya adalah 1 x 10 -5, maka pH
larutan adalah . . . .
a.
b.
c.
d.

pH < 5
pH > 5
pH >5
5 < pH < 7
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
24. Ke dalam 1 liter larutan asam asetat 0,1 M yang pH-nya = 3 ditambahkan garam natrium asetat sehingga pH-nya menjadi dua
kali semula. Ka asam asetat = 1 x 10-5. Garam natrium asetat yang ditambahkan itu sebanyak . . . .
a.
b.
c.
d.

1 mol
0,1 mol
0,01 mol
0,001 mol
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
25. Into 1000 mL weak acid solution of HA 0,6 M (Ka = 2 x 10-5) is added KOH 28 grams solid, so the pH of the mixture is.....(Ar
K = 39, O = 16, H = 1)
a. 2
b. 3,3
c. 3,5
d. 4

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
26. A buffer solution can be made mixing solution…..
a.
b.
c.
d.

Acetic acid and sodium nitrate
Phosphoric acid and sodium acetate
Nitric acid and sodium acetate
Acetic acid and sodium acetate

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
27. Jika 1 mol asam lemah dalam 1 liter air direaksikan dengan 0,4 mol basa kuat monovalen, maka pH larutan adalah . . . .(Ka
asam lemah = 2 x 10-4)
a.
b.
c.
d.

pH = 3,7
pH < 3,7
pH > 3,7
3,7 < pH < 7
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
28. Perhatikan data percobaan berikut.
Yang termasuk larutan penyangga adalah larutan…

Larutan
pH awal
pH setelah ditambahkan sedikit asam
pH setelah ditambahkan sedikit basa
a.
b.
c.
d.

A
7
4
10

A dan B
B dan C
A dan C
Hanya B

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:

B
5
4,99
5,01

C
8
7,98
8,01

248
Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
29. Jika suatu asam lemah (HA) dititrasi dengan basa kuat sehingga [ A-] > [HA] maka . . . .
a. pH < pKa
b. [H3O+] < Ka
c. [H3O+] > [A-]
d. [HA] < [H3O+]
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
30. Pernyataan 1 : Mononatrium glutamat bersifat asam bila dilarutkan dalam air
SEBAB
Pernyataan 2 : asam glutamat pada mononatrium glutamat bersifat sebagai asam lemah
a. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, ada hubungan
b. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tidak ada hubungan
c. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah
d. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Lampiran 12
Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
1. Pernyataan 1 : pH larutan penyangga (buffer) praktis tidak berubah pada penambahan sedikit asam

SEBAB
Pernyataan 2 : Larutan buffer mengandung komponen basa yang dapat mengikat ion H+ sehingga penambahan sedikit asam
tidak banyak mengubah
konsentrasi ion H+ dalam larutan.
e. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, ada hubungan
f. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tidak ada hubungan
g. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah
h. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
2.Berikut adalah hasil percobaan siswa :

Larutan
pH awal
Ditambah sedikit NaOH
Ditambah sedikit HCl
Ditambah sedikit air

I
4
2,50
7,50
5,2

II
5
3,90
7,10
5,9

III
7
4,50
10
6,5

Berdasarkan data tersebut yang termasuk larutan penyangga adalah....

e.
f.
g.
h.

I dan II
III
IV
V

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:

IV
8
7,80
8,10
7,6

V
10
6
12
8,5
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
3.Sebanyak 100 mL larutan CH3COOH 0,1 M (Ka = 1
terjadi adalah………

e.
f.
g.
h.

) dicampurkan dengan 50 mL larutan NaOH 0,1 M, maka harga pH larutan yang

2,5
3,0
5,0
5,5

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
4.Dibawah ini,pernyataan yang tidak benar mengenai larutan penyangga adalah . . . . .

e.
f.
g.
h.

Memiliki pH yang praktis tidak berubah
pH- nya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam atau basa
Pengenceran tidak mempengaruhi larutan penyangga
pH selalu sama dengan pKa atau pKb
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:

254
Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
5.Suatu larutan penyangga terdiri dari campuran asam asetat dengan garam Na asetat. Daya kerja larutan penyangga paling besar (paling
efisien) dengan ketentuan-ketentuan seperti di bawah ini, kecuali ….

e.
f.
g.
h.

pH = pKa
Log [asam]/[garam] = 1
Log [garam]/[asam] = 0
Konsentrasi asam = konsentrasi garamnya

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
6.Pernyataan 1 : Buah-buahan dalam kaleng perlu dibubuhi asam sitrat dan natrium sitrat

SEBAB
Pernyataan 2 : menjaga pH agar buah tidak mudah rusak oleh bakteri.
e.
f.
g.
h.

Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, ada hubungan
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tidak ada hubungan
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah
Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
7.Periksalah apakah campuran larutan berikut bersifat penyangga atau tidak.

I . 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M + 50 mL larutan Ca(CH3COO)2 0,1 M
II. 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M + 50 mL larutan NaOH 0,2 M
III. 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M + 50 mL larutan NaOH 0,1 M
Manakah diantara ketiga larutan tersebut yang termasuk larutan penyangga?
e. I
f. II dan III
g. I dan III
h. II
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
8. Pernyataan 1 : H2CO3 paling baik untuk tubuh dalam sistem pernapasan

SEBAB
Pernyataan 2 : Kemampuan H2CO3 dalam mengeluarkan O2
e.
f.
g.
h.

Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, ada hubungan
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tidak ada hubungan
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah
Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
9.Tuliskan reaksi penyangga fosfat dalam darah ……..

+ H + (aq)
H2PO4 (aq) + OH- (aq)

H3PO 4(aq)
HPO42- (aq) + H2O (aq)

H3PO4- (aq) + H + (aq)
H3PO4- (aq) + OH- (aq)

H3PO 4(aq)
H2PO42- (aq) + H2O (aq)

e. H2PO4

f.

-

(aq)

-

+ H + (aq)
HPO4 (aq) + OH- (aq)

g. HPO4

-

(aq)

+ H + (aq)
H2PO4- (aq) + OH- (aq)

h. H2PO4

-

(aq)

H2PO 4(aq)
HPO42- (aq) + H2O (aq)
HPO 4(aq)
HPO42- (aq) + H2O (aq)

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
10.Dalam larutan terdapat natrium asaetat 0,1 mol/L yang mengalami hidrolisis,

CH3COO- + H2O
CH3COOH + OH-9
Jika tetapan hidrolisis, Kh = 10 maka larutan mempunyai pH....
e. 11
f. 9
g. 7
h. 5
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
11.Berikut ini, manakah yang termasuk larutan penyangga

s.
t.
u.
v.
w.
x.

HCl dan NH4Cl
H2CO3 dan Na2CO3
H3PO4 dan Na2HPO4
CH3COOH dan CH3COONa
NH3 dan NH4Cl
HSiO3- dan K2SiO3

e. 1, 2, dan 3
f. 4, 5, dan 6
g. 2, 3, dan 4
h. 1, 5, dan 6
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:

261
Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
12.Manakah pernyataan dibawah ini yang dapat membentuk larutan penyangga (buffer) jika dicampur dengan larutan NaHCO3……

e.
f.
g.
h.

NaOH
H2O
H2CO3
KOH
Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
13.Into 1000 mL weak acid solution of HA 0,6 M (Ka = 2 x 10 -5) is added KOH 28 grams solid, so the pH of the mixture is.....(Ar K = 39, O = 16,
H = 1)

e.
f.
g.
h.

2
3,3
3,5
4

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
14.A buffer solution can be made mixing solution…..

e.
f.
g.
h.

Acetic acid and sodium nitrate
Phosphoric acid and sodium acetate
Nitric acid and sodium acetate
Acetic acid and sodium acetate

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:
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Berilah huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang paling tepat dan benar kemudian isilah alasan memilih jawaban tersebut
pada tempat jawaban yang tersedia.
15. Perhatikan data percobaan berikut.
Yang termasuk larutan penyangga adalah larutan…

Larutan
pH awal
Ph setelah ditambahkan sedikit asam
Ph setelah ditambahkan sedikit basa
e.
f.
g.
h.

A
7
4
10

A dan B
B dan C
A dan C
Hanya B

Berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut:

B
5
4,99
5,01

C
8
7,98
8,01
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Lampiran 13
KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA DAN TEST
KETERAMPILAN GENERIK SAINS
1.

A

Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya praktis tidak berubah meskipun ditambah
sedikit asam, sedikit basa atau jika diencerkan.
Larutan penyangga mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa
lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa,
sehingga dapat mengikat ion H+ maupun ion OH-

2.

C

Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya praktis tidak berubah meskipun ditambah
sedikit asam, sedikit basa atau jika diencerkan, hal ini larutan dibuktikan dengan percobaan
paa larutan IV yang merupakan larutan penyangga karena pH praktis tidak berubah walaupun
ditambah dengan sedikit asam, sedikit basa maupun dengan pengenceran apabila
dibandingkan dengan keempat larutan yang lain.

3.

C

Mula-mula :
Reaksi :
Sisa :

CH3COOH(aq) + NaOH(aq)
10 mmol
5 mmol
5 mmol
5 mmol
5 mmol
-

CH3COONa(aq) + H2O(l)
5 mmol
5 mmol
5 mmol
5 mmol

[H+]

pH

4.

D

log〖H+〗

pH tidak selalu sama dengan pKa atau pKb, buktinya adalah
CH3COOH(aq) + NaOH(aq)
CH3COONa(aq) + H2O(l)
Mula-mula : 10 mmol
6 mmol
Reaksi :
6 mmol
6 mmol
6 mmol
6 mmol
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Sisa :

4 mmol

-

6 mmol

6 mmol

[H+]

pH

5.

0,66
log〖H 〗
+

B

Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya praktis tidak berubah meskipun ditambah
sedikit asam, sedikit basa atau jika diencerkan.
Larutan HCOOH adalah merupakan asam lemah, apabila ditambah basa kuat Ba(OH) 2
maka akan terbentuk basa konjugasi Ba(HCOO)2 . Komponen penyangga dalam larutan ini
adalah Larutan HCOOH dengan larutan Ba(HCOO)2
6.

B

Apabila sisa mol asam lemah dengan basa konjugasinya atau sisa mol basa lemah dengan
asam konjugasinya sama, maka pH akan sama dengan pKa, dengan begitu maka Log
[garam]/[asam] = 0. Konsentrasi asam=konsentrasi garam juga membuktikan bahwa Log
[garam]/[asam] = 0
7.

D

Larutan NH4NO3 dalam air memiliki pH kurang dari 7 sehingga bersifat asam. Yang
terhidrolisis adalah kationnya karena berasal dari basa lemah sehingga dalam air dapat
terhidrolisis menghasilkan ion hidronium yang bersifat asam, sedangkan anionnya tidak
terhidrokisis karena berasal dari asam kuat sehingga tidak dapat terhidrolisis dalam air.
Reaksi
: NH4+ + H2O
NH4OH + H+
8.

A

Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya praktis tidak berubah meskipun ditambah
sedikit asam, sedikit basa atau jika diencerkan.
Dengan penambahan air kedalam larutan penyangga pH = 5 tidak akan menyebabkan
perubahan pH secara drastic.
9.

A

Larutan asam nitrat dan natrium sitrat merupakan larutan penyangga, dimana asam sitrat
merupakan asam lemah dan natrium sitrat merupakan basa konjugasinya, sehingga kedua
larutan tersebut membentuk buffer dan dapat mempertahankan pH agar menjaga buahbuahan dalam kaleng tidak mudah rusak oleh bakteri.
10.

A
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Reaksi hidrolisis
a. NH4 + H2O
CH3COO- + H2O

NH4OH + H+
CH3COOH + OH-

b. K+ + H2O
CO32- + H2O

HCO3- + OH-

c. Ba2+ + H2O
CO32- + H2O
d. Al3+ + H2O
Cl- + H2O
11.

HCO3- + OHAl(OH)3 + H+

A

Larutan I.
Campuran dari 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M dengan 50 mL larutan Ca(CH3COO)2 0,1
M bersifat penyangga karena mengandung asam lemah (CH3COOH) dan basa konjugasinya,
yaitu ion CH3COO– yang berasal dari Ca(CH3COO)2.
Larutan II.
Campuran dari 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M dengan 50 mL larutan NaOH 0,2 M tidak
bersifat penyangga karena CH3COOH tidak bersisa.
CH3COOH + OH–
Awal : 5 mmol

→

10 mmol

CH3COO– + H2O
-

-

Reaksi : –5 mmol -5 mmol

+5 mmol

+5 mmol

Akhir : - 5 mmol

5 mmol

5 mmol

Larutan III
Campuran dari 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M dengan 50 mL larutan NaOH 0,1 M bersifat
penyangga karena CH3COOH akan bereaksi dengan sebagian ion OH– dari NaOH
membentuk ion CH3COO–.
CH3COOH + OH–

→

CH3COO– + H2O

Awal : 10 mmol

5 mmol

-

-

Reaksi : –5 mmol

–5 mmol

+5 mmol

+5 mmol

-5 mmol

5 mmol

Akhir : 5 mmol

Jadi, dalam campuran terdapat 5 mmol CH3COOH (suatu asam lemah) dan 5 mmol ion
CH3COO– (basa konjugasi dari CH3COOH).
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12.

B

[H+] = =
=
=
= 10-3
pH awal = 3
[H+] =
=
=
= 7,07 x 10-6
pH akhir = 5
13.

C

Dalam sistem pernapasan buffer yang dipakai adalah H2CO3/HCO3H2CO3/HCO3- paling baik untuk tubuh karena memiliki kemampuan mengeluarkan CO2.
14.

D

a. [H+] =
=
= 10-5
pH = 5
b. [H+] =
=
= 10-4
pH = 4
c. [OH-] =
=
= 10-6
pH = 8
d. [OH-] =
=
= 10-5
pH = 9
15.

A
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Dalam minuman berkarbonasi terdapat larutan penyangga fosfat yang berfungsi mencegah
perubahan pH.
16.

C

Apabila pKa sama dengan pH, maka konsentrasi asam lemah dan basa konjugasinya harus
sama sehingga dihasilkan pH yang sama dengan pKa. Jadi konsentrasi larutan NaA yaitu
0,2 M.
17.

A

Dari keempat persamaan sudah terlihat bahwa persamaan reaksi yang paling tepat terapat
pada persamaan yang pertama, yaitu
H2PO4- (aq) + H + (aq)
H3PO 4(aq)
H2PO4- (aq) + OH- (aq)
HPO42- (aq) + H2O (aq)
18.

B

[OH-] =
=
=
= 10-5
pOH = 5
pH = 9
19.

C

Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya praktis tidak berubah meskipun ditambah
sedikit asam, sedikit basa atau jika diencerkan, hal ini larutan dibuktikan dengan percobaan
paa larutan IV yang merupakan larutan penyangga karena pH praktis tidak berubah
walaupun ditambah dengan sedikit asam, sedikit basa maupun dengan pengenceran apabila
dibandingkan dengan keempat larutan yang lain.
20.

D

Dari keempat ion , yang tidak mengalami hidrolisis adalah Na+ karena berasal dari basa
kuat
Al3+ + H2O
Al(OH)3 + H+
CN- + H2O
HCN + OH2CO3 + H2O
HCO3- + OH+
Na +H2O
21.

B

CH3COOH + NaOH

CH3COONa + H2O
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NH3 +HCl
NH4Cl
HSiO3 + 2KOH K2SiO3 + 2H2O
22.

C

Larutan penyangga mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa
lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa,
sehingga dapat mengikat ion H+ maupun ion OHH2CO3 dapat membentuk larutan penyangga (buffer) jika dicampur dengan larutan NaHCO3
23.

A

Memasukkan mol asam dan mol basa konjugasi kedalam rumus
[H+] =
=
= 3 x 10-5
pH = 5 – log 7
pH < 5
24.

A

[H+] =
10-6 =
Mol basa konjugasi = 1
25.

D

Mula-mula :
Reaksi :
Sisa :

HA(aq) + KOH(aq)
0,6 mol
0,5 mol
0,5 mol
0,5 mol
0,1 mol
-

[H+]

0,2
log〖H 〗
+

pH

26.
D

KA(aq) + H2O(l)
0,5 mol
0,5 mol
0,5 mol
0,5 mol
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Larutan penyangga mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa
lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan
basa, sehingga dapat mengikat ion H+ maupun ion OH-

CH3COOH(aq) + NaOH(aq)
27.

CH3COONa(aq) + H2O(l)

B

[H+]

pH = 3,3
pH < 3,7
28.

B

Larutan B dan C tidak mengalami perubahan pH yang drastis, berbeda dengan larutan A
yang mengalami perubahan pH yang drastis akibat penambahan sedikit asam dan
penambahan sedikit basa.
Hal ini sesuai dengan pengertian larutan penyangga yaitu larutan yang pH-nya praktis
tidak berubah meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa atau jika diencerkan.
29.

B

Konsentrasi [H+] lebih kecil dari Ka bila suatu asam lemah (HA) dititrasi dengan basa
kuat sehingga [ A-] > [HA]
30.

D

Dalam larutannya garam mononatrium glutamat bersifat basa karena anionnya
terhodrolisis menghasilkan larutan yang bersifat basa
Asam glutamat merupakan asam lemah sehingga dapat terhirolisis dan menghasilkan
larutan yang bersifat basa.
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Lampiran 14
KUNCI JAWABAN SOAL PRE-TEST
KETERAMPILAN GENERIK SAINS
1.

A

Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya praktis tidak berubah meskipun ditambah
sedikit asam, sedikit basa atau jika diencerkan.
Larutan penyangga mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa
lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa,
sehingga dapat mengikat ion H+ maupun ion OH-

2.

C

Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya praktis tidak berubah meskipun ditambah
sedikit asam, sedikit basa atau jika diencerkan, hal ini larutan dibuktikan dengan percobaan
paa larutan IV yang merupakan larutan penyangga karena pH praktis tidak berubah walaupun
ditambah dengan sedikit asam, sedikit basa maupun dengan pengenceran apabila
dibandingkan dengan keempat larutan yang lain.

3.

C

CH3COOH(aq) + NaOH(aq)
Mula-mula : 10 mmol
5 mmol
Reaksi :
5 mmol
5 mmol
Sisa :
5 mmol
-

CH3COONa(aq) + H2O(l)
5 mmol
5 mmol
5 mmol
5 mmol

[H+]

pH

4.

D

log〖H+〗

pH tidak selalu sama dengan pKa atau pKb, buktinya adalah
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CH3COOH(aq) + NaOH(aq)
Mula-mula : 10 mmol
6 mmol
Reaksi :
6 mmol
6 mmol
Sisa :
4 mmol
-

CH3COONa(aq) + H2O(l)
6 mmol
6 mmol
6 mmol
6 mmol

[H+]

pH

5.

0,66
log〖H 〗
+

B

Apabila sisa mol asam lemah dengan basa konjugasinya atau sisa mol basa lemah dengan
asam konjugasinya sama, maka pH akan sama dengan pKa, dengan begitu maka Log
[garam]/[asam] = 0. Konsentrasi asam=konsentrasi garam juga membuktikan bahwa Log
[garam]/[asam] = 0

6.

A

Larutan asam nitrat dan natrium sitrat merupakan larutan penyangga, dimana asam sitrat
merupakan asam lemah dan natrium sitrat merupakan basa konjugasinya, sehingga kedua
larutan tersebut membentuk buffer dan dapat mempertahankan pH agar menjaga buahbuahan dalam kaleng tidak mudah rusak oleh bakteri.
7.

A

Larutan I.
Campuran dari 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M dengan 50 mL larutan Ca(CH3COO)2 0,1
M bersifat penyangga karena mengandung asam lemah (CH3COOH) dan basa konjugasinya,
yaitu ion CH3COO– yang berasal dari Ca(CH3COO)2.
Larutan II.
Campuran dari 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M dengan 50 mL larutan NaOH 0,2 M tidak
bersifat penyangga karena CH3COOH tidak bersisa.
CH3COOH + OH–
Awal : 5 mmol

CH3COO– + H2O
-

-

Reaksi : –5 mmol -5 mmol

+5 mmol

+5 mmol

Akhir : - 5 mmol

5 mmol

5 mmol

Larutan III

10 mmol

→
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Campuran dari 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M dengan 50 mL larutan NaOH 0,1 M bersifat
penyangga karena CH3COOH akan bereaksi dengan sebagian ion OH– dari NaOH
membentuk ion CH3COO–.
CH3COOH + OH–

→

CH3COO– + H2O

Awal : 10 mmol

5 mmol

-

-

Reaksi : –5 mmol

–5 mmol

+5 mmol

+5 mmol

-5 mmol

5 mmol

Akhir : 5 mmol

Jadi, dalam campuran terdapat 5 mmol CH3COOH (suatu asam lemah) dan 5 mmol ion
CH3COO– (basa konjugasi dari CH3COOH).
8.

C

Dalam sistem pernapasan buffer yang dipakai adalah H2CO3/HCO3H2CO3/HCO3- paling baik untuk tubuh karena memiliki kemampuan mengeluarkan CO2.
9.

A

Dari keempat persamaan sudah terlihat bahwa persamaan reaksi yang paling tepat terapat
pada persamaan yang pertama, yaitu
H2PO4- (aq) + H + (aq)
H3PO 4(aq)
H2PO4- (aq) + OH- (aq)
HPO42- (aq) + H2O (aq)
10.

B

[OH-] =
=
=
= 10-5
pOH = 5
pH = 9
11.

B

CH3COOH + NaOH
CH3COONa + H2O
NH3 +HCl
NH4Cl
HSiO3- + 2KOH K2SiO3 + 2H2O
12.

C

Larutan penyangga mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau

basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan
basa, sehingga dapat mengikat ion H+ maupun ion OHH2CO3 dapat membentuk larutan penyangga (buffer) jika dicampur dengan larutan NaHCO3
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13.

D

Mula-mula :
Reaksi :
Sisa :

HA(aq) + KOH(aq)
0,6 mol
0,5 mol
0,5 mol
0,5 mol
0,1 mol
-

KA(aq) + H2O(l)
0,5 mol
0,5 mol
0,5 mol
0,5 mol

[H+]

0,2
log〖H 〗
+

pH

14.
D
Larutan
penyangga mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa

lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan
basa, sehingga dapat mengikat ion H+ maupun ion OH-

CH3COOH(aq) + NaOH(aq)
15.

CH3COONa(aq) + H2O(l)

B

larutan B dan C tidak mengalami perubahan pH yang drastis, berbeda dengan larutan A
yang mengalami perubahan ph yang drastic akibat penambahan sedikit asam dan
penambahan sedikit basa.
Hal ini sesuai dengan pengertian larutan penyangga yaitu larutan yang pH-nya praktis
tidak berubah meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa atau jika diencerkan.
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ANGKET TANGGAPAN SISWA
Isilah angket dibawah ini dengan memberi tanda (√) pada kolom respon yang tersedia. Jawaban yang
Anda berikan tidak berpengaruh terhadap nilai mata pelajaran.
NO
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

PERTANYAAN
Saya tertarik mengikuti pelajaran kimia materi
pokok larutan penyangga dan hidrolisis dengan
media game Make A Match berbasis ChemoEdutainment (CET) tipe praktikum investigasi
kelompok
Saya merasa senang mengikuti pelajaran kimia
materi pokok larutan penyangga dan hidrolisis
dengan media game Make A Match berbasis
Chemo-Edutainment (CET) tipe praktikum
investigasi kelompok
Saya lebih mudah memahami materi pelajaran
yang
disampaikan
oleh
guru
dengan
menggunakan media game Make A Match
berbasis
Chemo-Edutainment
(CET)
tipe
praktikum investigasi kelompok
Saya dapat meningkatkan kemampuan saya untuk
mengingat suatu konsep pembelajaran.
Saya lebih mudah dalam menyelesaikan soal
larutan penyangga dan hidrolisis
Saya bersemangat melakukan kegiatan praktikum
dan demonstrasi dalam pokok materi pokok
larutan penyangga dan hidrolisis
Saya tidak segan bertanya kepada guru jika ada
pelajaran yang tidak jelas
Saya lebih mudah memahami materi setelah
melakukan percobaan yang sesuai dengan materi
Saya bersemangat mengerjakan soal latihan di
kelas dan di rumah yang diberikan oleh guru
Saya termotivasi untuk lebih giat belajar karena
mengikuti pelajaran dengan media game Make A
Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) tipe
praktikum investigasi kelompok

Keterangan :
SS

: Sangat Setuju

S

: Setuju

TS

: Tidak Setuju

STS

: Sangat Tidak Setuju

STS

RESPON
TS
S

SS
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Kriteria presentase skor :
Sangat Baik (SB)

: bila 85 % < % skor ≤ 100 %

Baik (B)

: bila 70 % < % skor ≤ 85 %

Cukup (C)

: bila 55 % < % skor ≤ 70 %

Kurang (K)

: bila 40 % < % skor ≤ 55 %

Sangat Kurang (SK)

: bila 25 % < % skor ≤ 40 %

316
Lampiran 58

317
Lampiran 59

Dokumentasi Penelitian
Kelas Eksperimen

Gambar siswa saat pretest

Gambar saat game Make A Match I

Gambar saat game Make A Match II

Gambar praktikum investigasi kelompok

Gambar suasana siswa saat praktikum

Gambar siswa saat postes
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Kelas Kontrol

Gambar siswa saat pretes

Gambar praktikum investigasi

Gambar Praktikum investigasi kelompok

Gambar guru memberi penjelasan praktikum

Gambar siswa saat postes
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Indikator KGS
pengamatan langsung
pengamatan tidak langsung
kesadaran tentang skala
bahasa simbolik
logical frame
konsistensi logis
hukum sebab akibat
pemodelan matematika
inferensi logika
abstraksi

jumlah
9
25
18
28
14
10
27
3
12
10
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