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ABSTRAK 
 
 

Leonardus Annies Widya Putranto. 2005. Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
Pada Materi pH Larutan Campuran Asam dan Basa Melalui Lembar Kerja 
Mandiri Kelompok Remidi Kelas XI semester 3 SMK Kimia Industri Theresiana 
Semarang Tahun Ajaran 2005 / 2006. Skripsi. Jurusan Pendidikan Kimia, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing : I. Dra.  Latifah, M.Si., II. Drs. Soeprodjo, M.S.  
Kata Kunci: Lembar Kerja Mandiri 
 
 Berdasarkan pada pengalaman pribadi peneliti, peserta didik seringkali 
mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal uraian yang membutuhkan 
hitungan, apalagi bila hitungan tersebut kompleks (ada beberapa tahap dalam 
mengerjakannya). Oleh karena itu peserta didik memerlukan pembelajaran 
khusus. Pembelajaran yang diajukan peneliti adalah pembelajaran melalui “lembar 
kerja mandiri“. Dan dengan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada materi pH larutan campuran asam dan basa. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang ada tidaknya peningkatan hasil 
belajar yang nyata pada siswa kelompok remidi kelas XI semester 3 SMK Kimia 
Industri Theresiana Semarang tahun ajaran 2005 / 2006 pada materi pH larutan 
garam melalui lembar kerja mandiri. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelompok remidi kelas XI 
semester 3 SMK Kimia Industri Theresiana Semarang tahun ajaran 2005 / 2006 
yang terdapat dalam 3 kelas. Penentuan populasi berdasarkan nilai ulangan pH 
larutan, yaitu siswa yang mempunyai nilai ulangan pH larutan dibawah 7,00. 
Sehingga didapatkan 17 siswa sebagai populasi. Instrumen pengumpulan data 
dalam penelitian ini telah diujicobakan, yaitu 8 butir soal uraian (mempunyai 50 
poin penilaian). Penelitian dilakukan dengan memberikan pre test pada kelompok 
eksperimen, dilanjutkan dengan pemberian lembar kerja mandiri dan diakhiri 
dengan pemberian post test. 
 Uji normalitas menunjukkan data pre test dan post test berdistribusi 
normal. Berdasarkan uji peningkatan hasil belajar pada kelompok remidi 
diperoleh thitung = 35,60 dengan ttabel= 1,75. Dengan demikian thitung lebih besar 
daripada ttabel, yang berarti ada peningkatan hasil belajar yang nyata. Siswa 
kelompok remidi telah mencapai ketuntasan belajar, rata-rata hasil belajar pada 
kelompok eksperimen sebesar 7,33 dan estimasi rata – rata hasil belajar berkisar 
antara 7,01 – 7,65. 
 Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa lembar kerja mandiri dapat 
memberikan peningkatan hasil belajar yang nyata pada siswa kelompok remidi 
kelas XI semester 3 SMK Kimia Industri Theresiana Semarang tahun ajaran 
2005/2006 pada materi pH larutan campuran asam dan basa. Saran yang berkaitan 
dengan hasil penelitian ini, yaitu: lembar kerja mandiri pada materi yang sesuai 
dapat digunakan sebagai variasi pembelajaran kimia, selanjutnya pada peneliti 
lain dapat melakukan penelitian serupa, tidak hanya melihat segi kognitif saja, 
namun perlu ditinjau juga segi afektif dan psikomotoriknya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kimia  merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sukar bagi 

siswa SMA / SMK, hal  itu tampak dari rendahnya hasil belajar Kimia.   

Menurut  Euwe Van Den Berg, hasil EBTANAS  maupun UMPTN dalam 

bidang eksakta di Indonesia mengecewakan. Banyak siswa atau calon 

mahasiswa yang menjawab dengan main terka saja seakan belum 

mempelajarinya.   (Berg A, 1990 : 14). 

Salah satu  yang menyebabkan hal ini karena siswa belum mempunyai 

pola pikir dalam mengerjakan suatu soal. Mereka bingung bila menjumpai 

soal uraian yang kompleks dan mulai bertanya-tanya, bagian mana dulu yang 

harus dikerjakan? setelah mengerjakan yang satu ini lalu bagaimana? yang 

telah diketahui mau diapakan? dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyan 

yang membuat mereka seolah-olah berhenti  mengerjakan soal yang akan 

memakan waktu.  

Yang mereka butuhkan yaitu bentuk tuntunan, baik secara lisan 

maupun tertulis dalam kegiatan belajar – mengajar. Hal ini akan membentuk 

pola pikir mereka dalam mengerjakan soal. Mereka akan mengetahui 

bagaimana mengolah data-data yang diketahui, mempunyai alur jalan dalam 

mengerjakan soal, “setelah ini mengerjakan itu” dan “setelah itu akan 

didapatkan jawabannya”. 

1 
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Pada penelitian dimunculkan suatu bentuk tuntutan secara tertulis 

berupa “Lembar Kerja Mandiri” yang diharapkan dapat menuntun siswa tahap 

demi tahap dalam mengerjakan soal dan  membentuk pola pikir siswa.  

Dalam materi pH larutan campuran asam dan basa, banyak sekali soal 

yang memerlukan  beberapa tahap/bagian dalam mencari jawaban. Maka pada 

penelitian ini akan menggunakan materi pH larutan campuran asam dan basa 

sebagai bahan uji. 

Atas pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul skripsi “Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Materi pH Larutan 

Campuran Asam dan Basa Melalui Lembar Kerja Mandiri Kelompok Remidi 

Kelas XI Semester 3 SMK Kimia Industri Theresiana Semarang Tahun ajaran 

2005/2006”. 

 

B. Pembatasan Istilah  

Untuk menghindari salah pengertian dan kesimpangsiuran dalam pemakaian 

istilah yang berkaitan dengan skripsi ini, maka beberapa istilah  perlu 

dijelaskan. Adapun istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

 

1. Peningkatan  

Adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan (Tim Penyusun Kamus, 

1995 : 1060). 
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2. Hasil Belajar 

Hasil adalah suatu yang diadakan oleh usaha. (Tim Penyusun Kamus, 

1995: 343). Hasil  belajar adalah sesuatu yang diadakan  oleh usaha 

belajar. 

3. Siswa Kelompok Remidi 

Adalah obyek penelitian yang mempunyai nilai ulangan pH larutan di 

bawah 7,00. 

4. Materi pH Larutan Campuran Asam dan Basa  

Adalah  materi Kimia yang diajarkan pada kelas XI Semester 3 SMK 

Kimia Industri Theresiana. 

5. Lembar Kerja Mandiri 

a. Lembar Kerja adalah bagian  pokok modul yang berisi tujuan umum 

topik-topik yang dibahas. (Tim Penyusun Kamus, 1995 : 580).  

b. Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri ; tidak bergantung pada 

orang lain. (Tim Penyusun Kamus, 1995 : 624) 

6. SMK Kimia Industri Theresiana Semarang  

Adalah tempat/lokasi penelitian. 

 

C. Perumusan Masalah  

Pada penelitian ini, rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah : Apakah 

ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi pH larutan campuran asam 

dan basa melalui Lembar Kerja Mandiri kelas XI Semester 3 SMK Kimia 

Industri Theresiana Semarang? 
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D. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada materi pH  larutan 

campuran asam dan basa melalui Lembar Kerja Mandiri kelompok remidi 

kelas  XI Semester 3 SMK Kimia Industri Theresiana Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Diharapkan  penelitian dapat membantu guru maupun siswa dalam menguasai 

materi pH larutan campuran asam dan basa. Baik sebagai bahan uji maupun 

sebagai  pembentukan pola pikir pada siswa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Belajar 

Belajar adalah usaha menggunakan setiap sarana atau sumber baik 

di dalam maupun di luar pranata pendidikan, guna perkembangan dan 

pertumbuhan pribadi. (Drs. Ad Rooijakkers, 1991 : 2). 

Ernes R. Hilgard dalam bukunya “Theories of learning” 

memberikan defini belajar sebagai berikut : “Learning is the process by 

which an activity originates or is changed through training procedures 

(whether is the laboratory or in the natural invironment) as distinguished 

from changes by factors not attribut to training”. Dalam definisi ini 

dikatakan bahwa seseorang yang belajar, kelakuannya akan berubah 

daripada sebelum itu. (Y.B Sudarmanto, 1993: 20).  

 Belajar merupakan suatu proses psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif subyek dengan lingkungan dan yang menghasilkan 

perubahan – perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, 

nilai, sikap, yang bersifat konstan / menetap (Winkel, 1986: 15). Menurut 

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 13), belajar berarti 

berusaha memperoleh kepandaian / ilmu, berlatih, atau berubahnya 

tingkah laku  / tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. 

5 
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 Dengan demikian belajar merupakan suatu kegiatan yang 

mengakibatkan terjadi perubahan tingkah laku. 

 Ciri – ciri belajar adalah sifat / keadaan yang khas dimiliki oleh 

perbuatan belajar. Adapun ciri – ciri belajar adalah sebagai berikut : 

a. Belajar dilakukan degan sadar dan mempunyai tujuan. 

b. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan pada                             

orang lain. 

c. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. 

d. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang 

belajar. 

(Darsono, 2000: 30) 

 

2. Hasil Belajar 

Secara umum belajar bertujuan untuk mencapai perubahan dalam 

tingkah laku orang yang belajar. Sedangkan tujuan dari pembelajaran 

adalah membantu para siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan 

dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas 

maupun kualitas.  

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku, yaitu kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa setelah ia melaksanakan proses belajar mengajar 

(Sudjana, 1990 : 20). Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi 

wujud dari usaha seseorang setelah memperoleh pengalaman 

belajar/setelah ia mempelajari sesuatu (Winkel, 1986 : 162). Dalam 



 7

penelitian ini akan diukur peningkatan hasil belajar siswa dalam pokok 

bahasan pH larutan campuran asam dan basa pada ranah kognitif. 

Agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru 

harus mampu memilih dan menetapkan model pembelajaran yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi, kemudian menentukan alat/sumber belajar 

siswa yang diperlukan untuk kegiatan belajar sesuai dengan materi dan 

tujuan instruksionalnya. 

 

3. Landasan Tentang Lembar Kerja Mandiri 

Lembar kerja adalah lembar yang menyertai lembar kegiatan siswa 

untuk menjawab atau mengerjakan soal-soal, tugas-tugas, atau masalah-

masalah yang harus dipecahkan. Lembar Kerja Mandiri merupakan media 

pembelajaran berbasis teks. Pengajaran berbasis teks yang interaktif mulai 

populer pada tahun 1960 dengan istilah pengajaran terprogram 

(Programmed Instruction) yang merupakan materi untuk belajar mandiri 

(Azhar Arsyad, 2003 : 87).  

Banyak sekali peneliti yang mengembangkan pengajaran 

terprogram dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan  pribadi siswa. 

Dan untuk meningkatkan kemampuan pribadi dalam pembelajaran, selalu 

menyangkut pemikiran bagaimana anak-anak secara individual belajar 

mandiri (Richard Dunne, 1996 : 17). Bila belajar mandiri dipersyaratkan 

melalui hubungan langsung antara pelajar dan berbagai media, maka 

tetaplah menjadi  tugas pengajar untuk memungkinkan hubungan itu bila 
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tidak terjadi secara spontan. Perantaraan pengajar dapat dilakukan dengan 

memberikan petunjuk kepada pelajar dalam hal cara dan teknik bekerja 

(Hermann Holstein, 1986 : 94). Cara dan teknik bekerja tersebut dapat 

dimasukkan ke dalam media. Dalam hal ini, Lembar Kerja Mandiri 

memberikan suatu bimbingan secara tertulis yang berupa cara maupun 

teknik bekerja, sehingga hubungan pelajar dan  media (Lembar Kerja 

Mandiri) berlangsung secara spontan. 

Salah satu peneliti yang mengembangkan pengajaran terprogram 

adalah Skinner. Ia menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengajaran 

terprogram maka keseluruhan proses untuk bertingkah laku dan 

kemampuan dalam suatu bidang, dipecah-pecah ke dalam suatu bagian – 

bagian kecil yang berwujud langkah-langkah kecil, setapak demi setapak, 

dan dorongan (reinforcement) harus diberikan sebagai keuntungan setelah 

selesainya tiap langkah (M.Saleh Muntasir, 1985 : 30). 

Demikian juga pada Lembar Kerja Mandiri, membimbing siswa 

dalam memecahkan suatu masalah dengan membagi-bagi menjadi bagian-

bagian kecil soal yang saling mendukung dan menjadi langkah-langkah 

setapak demi setapak untuk memperoleh jawaban.  

 Contoh Lembar Kerja Mandiri : 

LEMBAR KERJA MANDIRI 

1. Hitunglah pH campuran dari 100 ml NaOH 0,1 M dengan 50 ml HCl 0,2 

M ! 

Data : NaOH = … M x … ml = …mmol 

               HCl = … M x … ml = … mmol 
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Reaksi (setarakan) 

    NaOH + HCl   … + … 

Mula-mula (m)   …     …   

Reaksi (r)     …     …  …     … 

 

Sisa (s)     …     …  …     … 

 

Pereaksi yang tersisa =  Pilih salah satu 

NaOH (basa kuat) 

HCl (asam kuat) 

NaOH (basa kuat) dan HCl (asam kuat) Habis bereaksi 

 

pH =  … 

 

2. Berapakah pH dari 100 ml HCl 0,1 M setelah ditambahi 50 ml NaOH 0,1 

M? 

Data : HCl = … M x … ml = … mmol 

          NaOH = … M x … ml = … mmol 

 

Reaksi (setarakan) 

   NaOH + HCl   … + … 

  (m)                …     …   

 (r)     …     …  …     … 

(s)    …     …  …     … 

 

Pereaksi yang tersisa =  Pilih salah satu 

a. NaOH (basa kuat) 

b. HCl (asam kuat) 

c. NaOH (basa kuat) dan HCl (asam kuat) Habis bereaksi 
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Mencari molaritas pereaksi sisa (M) 

M =  … 

 

 

pH =  … 

 

 

Petunjuk Mencari [H+] atau [OH-] 
 
 

Pereaksi yang sisa : 

 

Keduanya habis bereaksi  

Berasal dari : 

Asam kuat     + Basa kuat  pH = 7 

Asam kuat     + Basa lemah terhidrolisis sebagian [H+] = 
Kb
garamKwx ][  

Asam lemah  + Basa kuat terhidrolisis sebagian [OH-] = 
Ka
garamKwx ][  

Asam lemah  + Basa lemah     terhidrolisis sempurna   [H+] = 
Kb

KwxKa  

 

  [ garam ]  =  molaritas garam  =  
)(mlnkeseluruhavolume

mmol
⋅

 

 
 
 
Pereaksi yang tersisa asam kuat   

 Ma = 
)(mlnkeseluruhavolume

mmol
⋅

 , [H+] = valensi x Ma 

      Valensi = jumlah H+
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Pereaksi yang tersisa basa kuat 

 Mb = 
)(mlnkeseluruhavolume

mmol
⋅

 , [OH-] = valensi x Mb 

      Valensi = jumlah OH-

 

Sisa asam lemah    Sisa Basa lemah

[H+] = Ka x 
konjugasibasammol

asammmol
_⋅
⋅            [OH-]= Kb x 

konjugasiasammmol
basammol
_⋅
⋅  

 

Pada contoh lembar kerja mandiri diatas terlihat soal – soal terbagi 

menjadi bagian – bagian, dimana siswa diarahkan dalam menyelesaikan 

soal tersebut secara bertahap dan sistematis. 

  

4. Materi pH Larutan Garam  

Asam dan basa sudah dikenal sejak jaman dahulu. Istilah asam 

(acid) berasal dari bahasa latin “acetum” yang berarti cuka. Seperti 

diketahui, zat utama dalam cuka adalah asam asetat. Istilah basa ( alkali ) 

berasal dari bahasa Arab yang berari abu. Sudah lama diketahui bahwa 

asam dan basa saling menetralkan membentuk garam. 

Asam asetat yaitu cuka yang banyak digunakan di dapur untuk 

memasak, Asam karbonat memberikan rasa segar dalam minuman, 

sedangkan Asam sulfat digunakan untuk mengisi aki. Semua itu adalah 

contoh asam yang ada disekitar kita. Contoh basa yang digunakan dalam 

kehidupan sehari – hari adalah Amonia sebagai pelarut desinfektan yang 
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baunya sangat menyengat, Alumunium Hidroksida dan Magnesium 

Hidroksida digunakan untuk membuat obat nyeri lambung. 

Asam adalah elektrolit yang dalam larutan mempunyai sifat : 

a. Rasa masam 

b. Dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah 

c. Korosif ( dapat melapukkan logam dan beberapa non logam). 

d. Terurai menjadi ion positif Hidrogen dan ion negatif sisa asam. 

Basa adalah elektrolit yang dalam larutan mempunyai sifat : 

a. Rasanya pahit ( sabun dibuat dari NaOH dan minyak )  

b. Mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. 

c. Jika terkena kulit terjadi sesuatu seperti lendir ( kulit larut 

dalam basa ). 

d. Terionisasi menjadi ion positif logam dan ion negatif Hidroksil 

Pada pengujian daya hantar listrik dengan alat penguji elektrolit, 

ternyata berbagai macam asam dengan konsentrasi yang sama 

menghasilkan terang lampu yang berbeda. Untuk asam – asam tertentu 

lampu tidak menyala sama sekali, tetapi pada elektroda terbentuk 

gelembung – gelembung gas. Hal ini menunjukkan bahwa asam tersebut 

masih dapat menghantarkan listrik 

Perbedaan daya hantar listrik larutan asam kuat dan asam lemah 

disebabkan derajat ionisasi asam kuat lebih besar daripada asam lemah. 

Dalam larutan, asam kuat terionisasi sempurna sehingga menghasilkan 

banyak ion, maka daya hantar listriknya baik, lampu akan menyala terang. 
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Sedangkan dalam larutan, asam lemah terionisasi sebagian, sehingga ion 

yang terbentuk dalam larutan sedikit, maka daya hantar listriknya kurang 

baik, lampu menyala redup bahkan mungkin tidak menyala sama sekali.  

 

 

a. Asam Kuat 

Asam kuat adalah asam yang dalam air mengalami ionisasi sempurna  

( α ≈ 1 ). Sehingga dalam larutan asam kuat tidak terdapat lagi 

molekul– molekul asamnya, melainkan hanya ion – ion H+ dan ion- 

ion sisa asam. Dengan demikian, reaksi ionisasi asam kuat merupakan 

reaksi berkesudahan ( bukan reaksi kesetimbangan ), maka pada asam 

kuat harga Ka sangat besar 

Contoh :  

a mol HCl dalam 1 liter larutan, terionisasi sempurna menurut reaksi : 

HCl                H+ + Cl-  

Sehingga a mol HCl terurai menjadi a mol H+ dan a mol Cl-. Setelah 

ionisasi : [ HCl ]  =  0 

          [ H+ ]     =  a 

          [ Cl- ]     =   a 

Maka harga Ka    =   
][

]].[[
HCl

ClH −+

 

   =  
0
. aa  

   =  ~ ( tak terhingga ) 
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Contoh asam kuat : H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI  

Oleh karena harga Ka asam kuat sangat besar, maka dalam 

perhitungan tidak menggunakan harga Ka, bahkan harga Ka untuk 

asam kuat tidak dinyatakan ( diabaikan ). 

 

b. Asam Lemah 

Asam lemah adalah asam yang dalam air mengalami ionisasi sebagian 

( α < 1 ). Dalam larutan asam lemah terdapat molekul – molekul asam 

yang tidak terionisasi dan ion – ion H+ , serta ion – ion sisa asam yang 

berada dalam kesetimbangan. Asam lemah mempunyai harga Ka yang 

kecil. 

Contoh :  

a mol asam lemah HA dalam 1 liter larutan, terionisasi dengan derajat 

ionisasi α. Reaksinya : 

 HA                  H+  +  A-

Jumlah HA yang terionisasi = ( a . α ) mol 

Pada keadaan setimbang :   

[ HA ]  =  a . ( 1 – α ) 

[ H+ ]   =  a . α   

[ A- ]   =  a . α 

Harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangannya adalah : 

Ka  =  
][

]].[[
HA

AH −+
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 =   
)1.(

).( .).(
α
αα

−a
aa  

     =    
)1(

. 2

α
α
−

a  

Karena harga α untuk asam lemah sangat kecil, maka ( 1 – α ) 

dianggap = 1. 

 Sehingga  :  

Ka  =  a. α2  

      α  = 
a

Ka      (khusus untuk asam bervalensi satu) 

Contoh Asam Lemah  :  CH3COOH, HCOOH, HCN, HNO2. 

 

c. Basa Kuat 

Basa kuat adalah basa yang dalam air mengalami ionisasi sempurna     

(α ≈ 1  ). Sehingga dalam larutan basa kuat tidak terdapat lagi molekul 

–  molekul asamnya, melainkan hanya ion – ion OH- dan ion – ion 

logam. Dengan demikian, reaksi ionisasi basa kuat merupakan reaksi 

berkesudahan ( bukan reaksi kesetimbangan ), maka pada basa kuat 

harga Kb sangat besar. 

Contoh : 

b mol NaOH dalam 1 liter larutan terionisasi sempurna menurut reaksi   

NaOH                    Na+  +  OH-

Sehingga b mol NaOH terurai menjadi b mol Na+ dan b mol OH-. 

Setelah ionisasi :   [ NaOH ]   =    0 
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            [ Na+ ]     =   b 

    [ OH- ]  =   b 

Maka harga Kb    =   
][

]].[[
NaOH

OHNa −+

 

   =  
0
. bb  

   =  ~ ( tak terhingga ) 

Contoh basa kuat : NaOH, Mg(OH)2, KOH 

Oleh karena harga Kb basa kuat sangat besar, maka dalam perhitungan 

tidak menggunakan harga Kb, bahkan harga Kb untuk basa kuat tidak 

dinyatakan ( diabaikan ). 

 

d. Basa Lemah 

Basa lemah adalah basa yang dalam air mengalami ionisasi sebagian    

( α < 1 ). Dalam larutan basa lemah terdapat molekul – molekul basa 

yang tidak terionisasi dan ion – ion OH- , serta ion – ion logam yang 

berada dalam kesetimbangan. Basa lemah mempunyai harga Kb yang 

kecil. 

Contoh : 

b mol basa lemah MOH dalam 1 liter larutan, terionisasi dengan 

derajat ionisasi α. Reaksinya : 

 MOH                     M+  +  OH-

Jumlah MOH yang terionisasi = ( b . α ) mol 

Pada keadaan setimbang :   



 17

[ MOH ]   =   b . ( 1 – α ) 

[ M+ ]    =   b . α   

[ OH- ]    =  b . α 

Harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangannya adalah : 

Kb  =  
][

]].[[
MOH

OHM −+

 

 =   
)1.(

).(b .).(
α
αα

−b
b  

     =    
)1(

. 2

α
α
−

b  

Karena harga α untuk basa lemah sangat kecil, maka ( 1 – α )  

dianggap = 1.  

Sehingga  :  

Kb  =  b. α2  

      α  = 
b

Kb          (khusus untuk basa bervalensi satu) 

Contoh Basa Lemah  :  NH4OH.  

 

Garam dapat terbentuk dari reaksi antara asam dan basa, dengan 

berbagai kombinasi. Beberapa kombinasi yang mungkin adalah reaksi 

antara asam  kuat dan basa kuat, asam lemah dan basa kuat, asam kuat dan 

basa lemah, atau asam lemah dan basa lemah. Dengan demikian, pH 

larutan garam sangat bergantung dari jenisnya.  
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Jumlah mol juga berpengaruh untuk menentukan pH larutan  

garam, sebab akan menentukan apa yang akan menjadi pereaksi  pembatas 

dan apa yang tersisa pada keadaan setimbang setelah raksi setara.  

Dengan melihat jenis dan jumlah mol dari asam maupun basa, 

maka kita dapat menentukan pH larutan. Beberapa kemungkinan pH 

larutan campuran asam dan basa yaitu, terhidrasi, terhidrolisis sebagian, 

terhidrolisis sempurna, asam kuat, basa kuat atau membentuk buffer  

a. Larutan garam terhidrasi 

Garam akan terhidrasi jika terbentuk dari asam kuat dan basa kuat 

yang pada keadaan reaksi setara mempunyai jumlah mol yang sama. 

Bila terhidrasi maka campuran asam dan basa tidak mempengaruhi 

pH larutan. pH =  7 (tujuh) 

 

b. Larutan terhidrolisis sebagian 

Bila campuran berasal dari asam kuat dan basa lemah yang pada 

keadaan reaksi setara, semua habis bereaksi (mempunyai jumlah mol 

yang sama). Maka larutan akan terhidrolisis sebagian.  

[H+]      = [ ]garamkh x  

kh         = tetapan hidrolisis 

kh         =  kw / kb 

[garam] = konsentrasi garam 
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Begitu juga bila campuran berasal dari basa kuat dan asam lemah 

yang pada keadaan reaksi setara, semua habis bereaksi. Maka larutan 

akan terhidrolisis sebagian.  

[OH-] = [ ]garamkh x  

kh  = tetapan hidrolisis 

kh = kw / ka 

[garam] = konsentrasi garam  

 

 

c. Larutan terhidrolisis sempurna 

Campuran asam dan basa akan terhidrolisis sempurna, bila berasal 

dari asam lemah dan basa lemah yang pada keadaan reaksi setara, 

semua habis bereaksi. Konsentrasi dari asam maupun basa tidak 

mempengaruhi pH, tetapi tetapan asam (Ka) dan tetapan basa (Kb) 

mempunyai pengaruh terhadap perhitungan pH, dimana bila tetapan 

asam lebih besar daripada tetapan basa (Ka > Kb), larutan bersifat 

asam. Demikian juga sebaliknya. 

[H+]     =  ka x  ( )kb x ka / kw  

kw = tetapan air 

ka  = tetapan asam 

kb  = tetapan basa 

 

d. Larutan bersifat asam 
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Jika campuran berasal dari asam kuat dan basa kuat atau lemah yang 

pada keadaan reaksi setara, jumlah mol asam kuat masih tersisa 

setelah bereaksi. Maka asam kuat akan lebih berpengaruh terhadap 

pH larutan, sehingga didapatkan : 

[ H+] = valensi x Ma 

valensi = jumlah ion H+

Ma      = Molaritas asam 

 

 

e. Larutan bersifat basa 

Jika campuran berasal dari basa kuat dan asam kuat atau lemah yang 

pada keadaan reaksi setara, jumlah mol basa kuat masih tersisa 

setelah bereaksi. Maka basa kuat akan lebih berpengaruh terhadap 

pH larutan, sehingga didapatkan : 

[ OH-] = valensi x Mb 

valensi = jumlah ion OH-

Mb      = Molaritas basa 

 

f. Larutan buffer (penyangga) 

Kemudian, jika campuran berasal dari asam lemah dan basa kuat 

atau lemah, yang pada reaksi setara mempunyai jumlah mol asam 

lemah tersisa setelah bereaksi. Terbentuk larutan penyangga atau 

buffer. 
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[H+]  = ka x [ ] [ ]{ }  B_konj.  /  A   

ka  = tetapan asam  

[A]  = konsentrai asam 

[B konj] = konsentrasi basa konjugasi  

Dan jika campuran berasal dari basa lemah dan asam kuat atau 

lemah, yang pada reaksi setara mempunyai jumlah mol basa lemah 

tersisa setelah bereaksi. Terbentuk larutan penyangga atau buffer. 

[OH-]  = kb x [ ] [ ]{ }  A_konj.  /  B   

kb  = tetapan basa  

[B]  = konsentrai basa 

[A konj] = konsentrasi asam konjugasi  

 

Beberapa ahli menyatakan teori tentang Asam Basa yaitu : 

a. Arrhenius 

Asam   :  zat – zat yang jika dilarutkan dalam air dapat terionisasi dan 

menghasilkan ion Hidrogen ( H+ ). 

Basa    :  zat – zat yang jika dilarutkan dalam air dapat terionisasi dan   

menghasilkan ion OH-. 

b. Bronsted – Lowry 

Asam   :   memberikan proton  

Basa   :   menerima proton 

c. Lewis 

Asam   :   menerima pasangan electron 
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Basa   :   memberikan pasangan electron 

  Untuk menentukan derajat kekuatan asam atau basa suatu larutan 

yang memiliki konsentrasi ion H+ atau OH- sangat kecil ( < 1 M ) maka 

digunakan ukuran eksponen Hidrogen atau pH. Seperti kita ketahui ionisasi air 

murni  pada suhu 25OC berlaku Kw  =  [H+] .[OH-]  =  10-14. 

Untuk menghindari perhitungan – perhitungan dengan bilangan yang 

sangat kecil, pada yahun 1909 Soren Sorensen menetapkan harga –log [H+] 

dinyatakan dengan pH. 

Atau    pH  =  - log [H+] 

Sesuai dengan penetapan ini, maka berlaku pula : 

pKw  =  - log Kw 

 

pOH  =  - log [OH-] 

 

pKa   =  - log Ka 

 

pKb   =  - log Kb 

 

Secara umum dapat ditulis : 

pX     =  - log X 

 

 

 



 23

B. Hipotesis  

  Dengan “Lembar Kerja Mandiri” akan meningkatkan hasil belajar 

siswa kelompok remidi kelas XI semester 3 SMK Kimia Industri Theresiana 

Semarang tahun ajaran 2005/2006. 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Pada bab ini akan dibahas hal-hal yang berhubungan dengan 

Metodologi, tetapi pertama kali yang akan diuraikan adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan populasi dan sampel. 

1). Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang memiliki 

karakter tertentu sesuai dengan apa yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

1993; 102). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

semester 3 SMK Kimia Industri Theresiana tahun ajaran 2005/006 

yang mempunyai nilai ulangan pH larutan dibawah 7,00. Dari hasil 

ulangan pH larutan maka didapatkan 17 siswa sebagai populasi. 

2). Sampel 

Tidak semua anggota populasi akan dijadikan subyek penelitian. 

Dalam hal ini, mengingat berbagai keterbatasan, terutama dana dan 

waktu, maka hanya sebagian dari populasi yang akan diteliti, dan itu 

biasa disebut sampel. Jadi sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 1993 : 104). Oleh karena 

jumlah populasi sedikit, yaitu sejumlah 17 siswa, maka tidak 

memerlukan sampel. Uji yang dilakukan adalah uji populasi. 

 

 

24 
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B. Variabel 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian Lembar Kerja 

Mandiri. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar kimia materi 

pH larutan garam. 

3. Variabel terkontrol 

Variabel terkontrol pada penelitian ini adalah motivasi siswa, sosial 

ekonomi siswa, bakat dan minat siswa. 

 

C. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian dengan pola ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan populasi (kelompok remidi) dari 3 kelas XI SMK Kimia 

Industri Theresiana Semarang tahun ajaran 2005/2006, yang akan 

menjadi kelompok remidi.  

2. Membuat perangkat tes yang akan diujicobakan. 

Langkah-langkah dalam penyusunan perangkat tes adalah sebagai 

berikut : 

a. Menentukan materi 

b. Menentukan alokasi waktu 
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Dalam penelitian ini waktu yang disediakan untuk mengerjakan 

soal selama 45 menit. 

c. Menentukan bentuk tes 

d. Membuat kisi-kisi soal 

e. Membuat perangkat tes, yaitu dengan menulis butir soal, 

menulis petunjuk atau pedoman mengerjakan serta membuat 

kunci jawaban. 

3. Melakukan ujicoba perangkat tes yang berbentuk uraian, serta 

menghitung validitas item, reliabilitas item, tingkat kesukaran dan 

daya beda. 

4. Memberi perlakuan pada sampel, yaitu melalui langkah-langkah : 

a. Mengadakan pre-test (soal dari perangkat tes instrumen 

penelitian). 

b. Memberikan lembar kerja mandiri beserta petunjuknya, sebagai 

metode pembelajaran. 

c. Mengadakan post-test (soal dari perangkat tes instrumen 

penelitian). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data awal dari 

populasi penelitian, berupa daftar nama dan daftar nilai “materi pH 

larutan campuran asam dan basa”. 
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2. Metode Tes 

Tes dilakukan dua kali yaitu pre-test dan post-tes. Pre-test 

dilaksanakan untuk memperoleh data hasil belajar materi pH larutan 

campuran asam dan basa siswa kelompok remidi kelas XI SMK Kimia 

Industri Theresiana tahun pelajaran 2005/2006 sebelum mendapatkan 

lembar kerja mandiri. Sedangkan post-test dilaksanakan untuk 

memperoleh data hasil belajar siswa kelompok remidi pada materi pH 

larutan campuran asam dan basa, setelah mendapatkan lembar kerja 

mandiri. 

 

E. Analisis Data  

1. Analisis hasil uji coba soal 

Hasil uji coba kemudian dianalisis. Dari hasil analisis uji coba 

maka disusun tes yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa dari kelompok penelitian. Suatu tes dapat dikatakan baik 

sebagai alat ukur hasil belajar harus memenuhi persyaratan tes yaitu 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda. Berdasarkan 

data hasil tes uji coba perangkat tes dihitung validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya beda soal sebagai berikut : 

a. Validitas 

Validitas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu 

instrumen tes. Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 144), validitas 
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adalah suatu ukuran menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu intrumen. 

Validitas butir soal dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

Apabila dalam perhitungan didapat rhitung > rtabel, maka item 

soal tersebut valid (Arikunto, 1998 : 270). 

Dari perhitungan validitas soal uji coba maka didapatkan soal 

yang valid adalah soal nomor: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15 dan 16. 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222XY

YYNXXN

YX -XYNr
∑−∑∑−∑

∑∑∑
=

b. Reliabilitas 

Suatu tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat 

dipercaya dankonsisten. Untuk mengetahui reliabilitas tes 

digunakan rumus Kuder and Richardson (K-R 21) seperti 

tercantum dalam Suharsimi Arikunto (1990 : 96) sebagai berikut : 

 

 

 

Perhitungan : 
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2. Varians butir 

 ( )

N
N
XX

2
2

2

∑
−∑

=bσ 
 

Selanjutnya menghitung standart error, dengan rumus: 

Ny.
''.

11
qp

SEr = 

Keterangan : 

p’ :(jumlah skor yang diperoleh responden)/(jumlah skor 

maksimal yang mungkin) 

q’ :1 - p 

N :jumlah siswa yang menjawab soal 

Y :tinggi ordinat pada kurva normal 

Apabila r11 > 1,96 x SE r11, maka soal uji coba tersebut reliabel. 

Dari perhitungan reliabilitas soal uji coba didapatkan r11 sebesar: 

0,786 > 0,396 (1,96 x SE r11), maka soal uji coba reliabel, sehingga 

dapat digunakan sebagai instrumen pengumpul data pada penelitian 

ini. 

c. Tingkat kesukaran 

Perangkat tes yang baik adalah perangkat tes yang memiliki 

tingkat kesukaran seimbang, artinya perangkat tes tidak terlalu 

mudah dan tidak terlalu sukar. 

Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkansukar 

atau mudahnya suatu soal (Suharsimi Arikunto, 1998 : 212). 
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Rumus :                 
                   

Banyaknya siswa yang gagal TK = Banyaknya siswa yang mengikuti tes x 100%

                   
                   
Kriteria :                 
                   

TK Kriteria    
0% < TK < 27% Mudah    
27% < TK < 72% Sedang    
72% < TK < 100% Sukar    
                   

Dari hasil perhitungan tingkat kesukaran soal uji coba, maka 

didapatkan soal - soal yang masuk kriteria: 

a. mudah ; soal nomor : 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12. 

b. sedang ; soal nomor : 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15. 

c. Susah ; soal nomor   : 16 

d. Daya pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah) Suharsini 

Arikunto, 1998 : 215). 

Rumus :                   
 
                      
                     
                     
                     
                     
                     
Keterangan:                  

t :  Uji t                 

( )1nn
xx

M - 
 t  

i

2
21

LH

−
∑+

=
M

i

2∑
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MH : Mean kelompok atas            

ML : Mean kelompok bawah           

Sx1
2 : Jumlah deviasi skor kelompok atas        

Sx2
2 : Jumlah deviasi skor kelompok bawah       

ni : Jumlah responden pada kelompok atas atau bawah  

N : Jumlah seluruh responden yang mengikuti tes    

Kriteria  :                   

Butir soal mempunyai data pembeda jika t > t tabel 

      

Dari perhitungan daya beda soal uji coba, maka soal yang mempunyai 

daya beda signifikan yaitu nomor : 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 dan 16. 

2. Hasil uji coba soal 

Berdasarkan validitas soal, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

beda soal uji coba, maka soal nomor : 1, 2, 5, 6, 7, 14, 15 dan 16, 

digunakan sebagai tes hasil belajar. 

3. Analisa data tahap akhir 

Setelah populasi diberi perlakuan, maka dilaksanakan tes akhir. 

Hasil tes akhir akan diperoleh data yang digunakan sebagai dasar 

dalam menguji hipotesis penelitian. 

a. Uji normalitas data 

Setelah mendapatkan nilai tes akhir yang menunjukkan hasil 

belajar dari media pembelajaran lembar kerja mandiri, data 
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tersebut diuji kenormalannya sebelum dianalisis lebih lanjut. Uji 

statistik yang digunakan adalah rumus chi kuadrat yaitu : 

∑
=

−
=

k

i E
EOx

1 1

2
112 )(  

Keterangan : 

χ2 = harga chi kuadrat 

O1 = frekuensi hasil pengamatan 

E1 = frekuensi yang diharapkan 

k = jumlah kelas interval 

Derajat kebebasan untuk rumus ini adalah dk = k – 1. Jika χ2 data 

kurang dari χ2
(1 -  α (k – 1) dari tabel maka sampel dari populasi 

berdistribusi normal (Sudjana, 1996 : 273). 

 

b. Uji peningkatan hasil belajar 

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : 21 μμ ≠  

Ha : 21 μμ ≤  

Untuk menguji peningkatan hasil belajar dapat diuji 

menggunakan uji t yaitu : 

n
S
bt

b
=  

Keterangan : 

b  = selisih nilai pre test dan post test 
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Sb = standar deviasi selisih nilai 

n = subyek penelitian 

dengan menggunakan uji pihak kanan, apabila thitung > ttabel maka 

dapat dinyatakan bahwa ada peningkatan hasil belajar yang 

signifikan. 

 

c. Uji ketuntasan belajar 

Seorang peserta didik dipandang tuntas belajar jika ia mampu 

menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan 

pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran. 

Hipoetsis yang akan diuji adalah : 

H0 = 5,60 ≤μ  

H0 = 5,60 >μ  

Rumus yang digunakan adalah : 

n
S

x
t 0μ−

=  

Keterangan : 

x  = rata-rata hasil belajar 

S = simpangan baku 

n = banyaknya siswa 
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Kriteria pengujian adalah tolah H0 jika thitung > ttabel dan terima H1 

dalam hal lainnya. Dengan taraf nyata α = 5%, dk = (n-1). 

(Sudjana, 1996 : 227). 

 

d. Estimasi rata-rata hasil belajar 

Hasil yang didapat dari estimasi rata-rata hasil belajar ini akan 

menunjukkan perkiraan hasil belajar yang akan didapatkan siswa 

bila menggunakan lembar kerja mandiri. 

Rumus yang digunakan adalah : 

n
zX

n
zX σμσ

γγ
..

2
1

2
1 +<<−  

Keterangan :  

X = rata - rata hasil belajar 

γ = koefisien kepercayaan 

γ2
1Z  = bilangan z di dapat dari tabel normal baku untuk peluang 

½γ (Sudjana, 1996 : 202). 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini adalah hasil studi lapangan 

untuk memperoleh data dengan teknik tes. Variabel yang diteliti adalah hasil 

belajar kimia pada pokok bahasan pH larutan campuran asam dan basa pada siswa 

kelompok remidi kelas XI semester 3 SMK Kimia Industri Theresiana Semarang. 

Setelah gambaran pelaksanaan penelitian dijelaskan, dilanjutkan dengan 

pengujian hipotesis menggunakan statistik t dengan pengujian normalitas sebagai 

uji prasyaratnya. Hasil penelitian terdapat pada lampiran. 

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus sampai September 2005 pada 

siswa Kelas XI semester 3 SMK Kimia Industri Theresiana Semarang. Sebelum 

kegiatan penelitian dilaksanakan. peneliti menentukan materi pelajaran dan pokok 

bahasannya serta menyusun rencana pembelajaran. Pokok bahasan yang dipilih 

adalah pH larutan campuran asam dan basa. Pembelajaran yang digunakan pada 

kelompok remidi menggunakan media pembelajaran lembar kerja mandiri untuk 

menjelaskan materi. 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran menggunakan lembar kerja mandiri di 

lakukan terlebih dahulu persiapan-persiapan antara lain: mengumpulkan siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, memberitahukan kepada siswa bahwa tes ini 

35 
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juga merupakan tes remidi dan memberikan motivasi kepada siswa. Setelah itu 

Lembar kerja mandiri dan petunjuknya diberikan kepada siswa sebagai media 

pembelajaran. 

 

C. Hasil Belajar 

Rata-rata hasil belajar dan dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan tabel 

tersebut, diperoleh nilai rata-rata hasil pretest siswa mencapai 1,112 dan setelah 

diberikan pembelajaran dengan lembar kerja mandiri diperoleh rata-rata sebesar 

7,33. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar yang signifikan 

dapat dilihat dari hasil uji t yang terlebih dahulu diuji kenormalan datanya. Hasil 

belajar siswa pada pre test dan post test mengalami kenaikan yang sangat tinggi, 

hal ini disebabkan pada saat pre test siswa tidak diberitahu terlebih dahulu 

sehingga siswa belum siap, dan pada saat post test, soal yang diujikan sama, 

sehingga siswa sudah mengetahui bentuk soal, terlebih lagi karena siswa telah 

mendapatkan lembar kerja mandiri, yang membantu dalam membentuk pola pikir 

mengerjakan soal. 

 

D. Hasil Uji Normalitas 

Syarat pengujian hipotesis menggunakan statsitik parametrik adalah 

terdistribusi normal, oleh karena itu sebelum data ini diuji hipotesisnya 

menggunakan statsitik t. dilakukan uji normalitas data. Dalam penelitian ini 

kenormalan data menggunakan chi kuadrat, jika diperoleh nilai x2
hitung > x2

tabel 
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dapat disimpulkan bahwa data tersebar tidak secara normal. Hasil pengujian 

normalitas data dapat dilihat pada lampiran. 

Terlihat dari tabel tersebut, nilai x2 hitung untuk pretest dan postest data kurang dari 

x2
tabel pada dk = k-3 = 6-3 = 3 yaitu 7,81, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis ini, maka untuk pengujian 

hipotesis selanjutnya digunakan uji t. 

 

E. Uji Peningkatan Hasil Belajar 

Hasil uji peningkatan belajar menggunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis 

tersebut diperoleh nilai thitung sebesar 35,60 > tTabel = 1,75. yang berarti secara 

nyata ada peningkatan hasil belajar. Hasil uji peningkatan hasil belajar dapat 

dilihat pada lampiran. 

 

F. Uji Ketuntasan Hasil Belajar 

Hasil uji ketuntasan belajar menggunakan uji rata-rata atau one sample test 

dengan t value 6,50 sebagai batas nilai ketuntasan belajar. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut diperoleh nilai thitung untuk hasil belajar sebesar 5,55 > ttabel1,75, 

yang berarti secara nyata rata-rata hasil belajar ini lebih dari 6,50 atau mencapai 

ketuntasan belajar. Hasil uji ketuntasan belajar dapat dilihat pada lampiran. 

  

G. Estimasi Rata-rata 

Estimasi rata-rata dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi 

rata-rata yang mungkin dicapai apabila dilakukan pembelajaran seperti sampel 
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pada populasi. Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa rata-rata hasil 

belajar jika diberikan pembelajaran dengan lembar kerja mandiri akan berkisar 

7,01-7,65.  

 

H. Pembahasan 

Setelah dilakukan perlakuan pada siswa kelompok remidi menggunakan 

pembelajaran lembar kerja mandiri, terlihat hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. Dengan kata lain rata-rata hasil belajar dengan menggunakan media 

pembelajaran lembar kerja mandiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pokok bahasan pH larutan garam. Pembelajaran ini memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengalami sendiri proses belajarnya. sehingga siswa dapat 

membentuk pola pikir dalam mengerjakan soal pH larutan garam. Media 

pembelajaran yang tersusun secara sistematik pada lembar kerja mandiri inilah 

yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan analisis siswa. 

Melalui pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja mandiri, keaktifan 

siswa lebih tinggi sebab siswa secara mandiri mengerjakan soal. Hasil penelitian 

ini ternyata rata-rata hasil belajar siswa telah mencapai 7,33 dan telah mengalami 

peningkatan pada uji t. Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah berhasil dalam 

membentuk pola pikir. Tetapi dengan melihat rata-rata hasil pre test yang hanya 

1,112, sangatlah tidak wajar, tetapi hal ini dimungkinkan karena pada saat pre test 

siswa tidak siap, dan tidak terarah dalam mengerjakan soal, berbeda dengan post 

test dimana mereka telah mendapat lembar kerja mandiri. Pada pembelajaran 

dengan lembar kerja mandiri fungsi guru cenderung sebagai fasilitator, yaitu 
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memberikan pengarahan seperlunya pada siswa. Keaktifan siswa lebih ditekankan 

pada pembelajaran ini. Dengan adanya keaktifan tersebut akan menumbuhkan 

motivasi belajar yang tinggi pada siswa dan pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan 

pembelajaran menggunakan lembar kerja mandiri efektif diterapkan pada pokok 

bahasan pH larutan campuran asam dan basa pada siswa kelompok remidi kelas 

XI semester 3 SMK Kimia Industri Theresiana Semarang tahun ajaran 2005/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar 

kimia siswa Kelas XI semester 3 SMK Kimia Industri Theresiana Semarang 

Tahun ajaran 2005 / 2006 pada pokok bahasan pH larutan campuran asam dan 

basa mengalami peningkatan melalui lembar kerja mandiri. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil uji dengan diperoleh thitung (35.60) > ttabel (1.75). Rata-rata hasil belajar 

hasil belajar pada kelompok remidi sebesar 7,33 dan estimasi rata – rata hasil 

belajar berkisar antara 7,01 – 7,65. Peningkatan hasil belajar ini disebabkan 

karena pada pembelajaran lebih ditekan pada belajar mandiri sehingga 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan: 

1. Guru diharapkan dapat mengembangkan pola pikir siswa yang akan 

membuat siswa terarah dalam mengerjakan soal hitungan sehingga 

siswa dapat memperoleh basil belajar yang baik. 

2. Peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lingkup 

yang lebih besar dengan menambah variabel seperti motivasi belajar 

dan minat belajarnya. 

40 



 41

3. Diharapkan metode pembelajaran pada penelitian ini digunakan 

sebagai instrumen saat remidi, sehingga siswa memperoleh pola pikir 

terarah berkenaan dengan soal ujian. 

4. Metode pembelajaran pada penelitian ini dikhususkan untuk materi – 

materi yang memakai hitungan atau berkaitan dengan rumus – rumus 

tertentu. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR NILAI ULANGAN PH LARUTAN CAMPURAN ASAM DAN 

BASA KELAS XI 

 

No. Kelas XI A Kelas XI B Kelas XI C 

1 6.5 7.2 7.3 

2 8.0 8.3 7.6 

3 7.1 6.3 8.0 

4 7.8 7.2 7.6 

5 7.6 7.0 7.5 

6 7.0 7.0 6.6 

7 6.3 7.6 7.3 

8 7.3 7.6 7.3 

9 6.1 7.3 8.2 

10 7.0 7.0 6.3 

11 7.3 6.4 5.9 

12 7.4 7.2 7.0 

13 6.5 7.6 7.6 

14 7.5 7.3 7.3 

15 7.3 8.0 7.4 

16 7.6 6.3 7.9 
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17 7.9 7.2 8.3 

18 7.6 7.1 7.0 

19 7.3 7.6 6.0 

20 4.5 8.3 7.0 

21 8.2 9.0 7.6 

22 7.4 7.3 7.3 

23 7.4 7.5 8.0 

24 7.3 7.6 5.3 

25 8.0 7.0 6.5 

26 7.6 7.2 7.1 

27 6.5 6.0 7.3 

28 7.3 7.1 7.0 

29 6.3 8.0 7.6 

30 7.5 7.3 7.3 

 

Semarang, 21 September 2005 

Guru Kimia Dasar, 

 

Wahyu Wiratmoyo 
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Lampiran 2 

 

KISI – KISI SOAL UJI COBA 

No. TIK Soal No. Jenjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

Siswa dapat menentukan pH larutan terhidrasi yang 

berasal dari asam kuat dan basa kuat 

Siswa dapat menentukan pH larutan bersifat asam 

yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. 

Siswa dapat menentukan pH larutan bersifat basa 

yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. 

Siswa dapat menentukan pH larutan terhidrolisis 

sebagian yang berasal dari basa kuat dan asam 

lemah. 

Siswa dapat menentukan pH larutan terhidrolisis 

sebagian yang berasal dari asam kuat dan basa 

lemah. 

Siswa dapat menentukan pH larutan buffer yang 

berasal dari asam lemah dan basa kuat. 

Siswa dapat menentukan pH larutan buffer yang 

berasal dari asam lemah dan basa kuat. 

Siswa dapat menentukan pH larutan terhidrolisis 

sempurna yang berasal dari asam lemah dan basa 

lemah. 

1 dan 9 

 

2 dan 10 

 

3 dan 5 

 

11dan13 

 

 

7 dan 15 

 

 

6 dan 14 

 

4 dan 12 

 

8 dan 16 

C3 

 

C3 

 

C3 

 

C3 

 

 

C3 

 

 

C3 

 

C3 

 

C3 
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Lampiran 3 

 

SOAL UJI COBA 

Jawablah pertanyaan berikut ! 

1. Hitunglah pH campuran dari 100 ml NaOH 0,1 M dengan 50 ml HCl     

0,2 M ! 

2. Berapakah pH dari 100 ml HCl 0,1 M setelah ditambahi 50 ml NaOH    

0,1 M? 

3. Berapakah pH campuran dari 100 ml NaOH 0,1 M dan 50 ml HCl  0,1 M ? 

4. Larutan 0,1 M NH4OH 100 ml dicampur dengan 50 ml HCl  0,2 M. 

Berapakah pH campurannya ? 

5. Larutan 100 ml NaOH 0,1 ml dicampur dengan 50 ml HCl 0,1 M. 

Berapakah pH campurannya ? 

6. Berapakah pH campuran dari 200 ml Ca(OH)2 pH = 12 + log 4, dengan 

100 ml CH3COOH pH = 3 ? Ka CH3COOH = 10-5 

7. Hitunglah pH campuran dari 150 ml NH4OH pH =11, dengan 100 H2SO4    

pH = 1! Kb NH4OH =10-5 

8. Campuran dari 100 ml CH3COOH 0,5 M dan 250 ml NH4OH 0,2 M, 

menghasilkan pH campuran sebesar ? 

9. Hitung pH campuran dari 100 ml NaOH pH = 13 dengan 50 ml H2SO4   

pH = 1 – log 2 !  

10. larutan 100 ml Ca (OH)2 pH = 13 + log 4 dicampur dengan 250 ml HCl 

pH = 1 – log 2. Berapakah pH campurannya ?  

11. Campuran dari  100 ml H2SO4 pH = 1 – log 4 dan 100 ml NH4OH               

pH = 11 + log 2, menghasilkan pH campuran sebesar ? Kb NH4OH = 10-5 

12. Berapakah pH campuran dari 5,4 gram Ca(OH)2 dengan 300 ml 

CH3COOH 3,5 M ? Ar Ca = 20; Ar O = 16; Ar H = 1 

13. Hitunglah pH campuran dari 110 ml NH4OH 1 M  dengan  9,8 gram 

H2SO4 !  

Kb NH4OH =  10-5
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Ar H  =  1 

Ar S  =  32  

Ar O  =  16 

 

14. Berapakah pH dari 50 ml CH3COOH 2M dengan 4 gram  NaOH? 

Ka CH3COOH=  10-5  ; Kw  =  10-14  

Ar H   = 1 

Ar O   = 16 

Ar Na   = 23 

15. Larutan 200 ml NH4OH 2M dicampur dengan 19,6 gram H2SO4. 

Berapakah pH campurannya ? 

Kb NH4OH =  10-5

Ar H  =  1 

Ar S  =  32  

Ar O  =  16 

16. Berapakah pH campuran dari 100 ml CH3COOH pH = 3, dan 100 ml 

NH4OH  pH =11 ? 

Ka CH3COOH=  10-5

Kb NH4OH =  105

Kw   =  10-14
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Lampiran 4 
 
 

KUNCI JAWABAN DAN CARA PENYELESAIAN SOAL UJI COBA 
 
 

1. Data : mmol NaOH = 100 ml x 0,1 M = 10 mmol 

  mmol HCl      = 50 ml x 0,2 M = 10 mmol 

 Reaksi : 

      HCl + NaOH  NaCl + H2O 

 m   10     10           –         –    

 r 10     10         10       10 

 s      –     –          10       10 

 Pereaksi : HCl (asam kuat) dan NaOH (basa kuat) keduanya habis bereaksi 

 pH = 7     

 

2.  Data : mmol NaOH = 50 ml x 0,1 M = 5 mmol 

  mmol HCl      = 100 ml x 0,1 M = 10 mmol 

 Reaksi : 

      HCl + NaOH  NaCl + H2O 

 m   10     5           –         –    

 r 5     5          5        5 

 s      5     –           5        5 

 Sisa : asam kuat (HCl) 

 

 M HCl sisa =  M0,033
30
1

ml150
mmol5 ==  

 

 [ H+ ] =  M . valensi 

  =  0,033 . 1 

  =  0,033 
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   pH  = - log [ H+ ] 

 pH =  - log 3,3 . 10-2  

 pH =  2 – log 3,3 

    

3.  Data : mmol NaOH   = 250 ml x 0,1 M = 25 mmol 

  mmol H2SO4   = 50 ml x 0,1 M = 5 mmol 

 

 Reaksi : 

      H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O  

 m   5          25               –              –    

 r 5          10               5             10 

 s      –          15               5        10 

 Sisa : basa kuat (NaOH) 

 M NaOH sisa =  M1,0
ml150

mmol15 =  

 [ OH- ] =  M . valensi 

  =  0,1 . 1 

  =  0,1 M 

 

 pOH  = - log [ OH- ] 

 pOH =  - log 10-1    

  =  1 

 pH =  14 – 1 

 pH =  13 

4.  Data : mmol HCl  = 50 ml x 0,2 M   = 10 mmol 

  mmol NH4OH  = 100 ml x 0,1 M = 10 mmol 

 Reaksi : 

      HCl + NH4OH  NH4Cl  +  H2O 

 m   10   10                 –    -  

 r 10   10                10    10 

 s      –     –           10             10 
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 Sisa : pereaksi HCl (asam kuat) dan NH4OH (basa lemah) 

          habis bereaksi  

 [ Garam ] = 066,0
ml150

mmol10 =  

 [ H+ ] =  ]Garam[x
Kb
Kw  

  =  2
5

14

10.6,6.
10
10 −

−

−

 

  =  11106,6 −x  

  =  11106, .6 −  

  =  5,510.6 6, −  

 pH =  - log [ H+ ] 

  =  - log 5,510.6 6, −  

  =  5,5 – log 6,6  

 

5.  Data : mmol NaOH   = 100 ml x 0,1 M = 10 mmol 

  mmol HCl       = 50 ml x 0,1 M = 5 mmol 

 Reaksi : 

      HCl + NaOH  NaCl + H2O  

 m     5     10             –          –    

 r   5     5               5          5 

 s       –     5               5         5 

 Sisa : basa kuat (NaOH) 

 M NaOH sisa =  M033,0
ml150

mmol1 =  

  

 [ OH- ] =  M . valensi 

  =  0,033 . 1 

  =  0,033  M 
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 pOH  = - log [ OH- ] 

 pOH =  - log 3,3 .10-2    

  =  2 - log 3,3 

 pH =  14 – (2 - log3,3) 

 pH =  12 + log 3,3 

 

 

6. Data :pH Ca [OH]2 =  12 + log 4                           pH CH3 COOH  = 3 

           pOH  =  14 – (12 + log 4)                [ H+ ]     = 10-3

  =  2 – log 4 

 [ OH- ] =  4 . 10-2 M                                       [ H+ ] =  M.Ka                       

 [ OH- ] =  M . valensi                                      ( )310−  =  M.10 5−  

 M =  
Valensi

]OH[ −
 =  

2
10.4 2−

                        M =  1
5

6

10
10
10 −

−

−

=  

  =  2 . 10-2 M 

 

 Data : 

 mmol Ca (OH)2 = 200 ml x 2 . 10-2 M = 4 mmol 

 mmol CH3COOH = 100 ml x 10-1 M = 10 mmol 

 Ca (OH)2 + 2CH3COOH  Ca (CH2COO)2 + 2H2O 

 m     4                10                         –                    –    

 r   4           8                        4        8 

 s       –           2                       4                8 

 Sisa : asam lemah (CH3COOH) 

 Buffer (asam) 

 [ H+ ] =  Ka . 510
]G[
]A[ −=  . 

4
2  = 0,5 . 10-5 M 

       =  5 . 10-6 M 

 pH = 6 – log 5 
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7. pH NH4OH =  11 

 pOH =  14 – 11 

 [ OH- ] =  10-3

 [ OH- ] =  M.Kb  

 10-3 =  M.10 5−  

 M =  ( )
5

6

5

3

10
10

10

210
−

−

−

−

=  

  =  10-1 M 

 

 

 pH H2SO4 =  1 

       [ H+ ] =  10-1

       [ H+ ] =  M . Valensi 

       M =  
2

10
Valensi

]H[ −
=

+
 

            =  0,5 . 10-1

            =  5 . 10-2

 

 Data mmol NH4OH = 150 ml x 10-1 M = 15 mmol 

  mmol H3SO4 = 100 ml x 1. 10-2 M = 5 mmol 

  

 Reaksi 

 H2SO4 + 2 NH4OH  (NH4)2SO4  +  2 H2O 

 m     5          15                      –                  - 

 r   5     10                      5                  10 

 s       –      5                       5                  10 

 sisa basa lemah (NH4OH) 

 buffer (basa) 

 (NH4)2SO4       2 NH4 
+

  +  SO4
2- 

            5                         10             5 
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 [A konj] = [NH4 
+] = 10mmol 

 [ OH- ] = Kb . 510
]A_konj[

]B[ −= . 
10
5  

                    = 5.10-6 M 

 pOH =  6-log 5 

 pH =  14 – (6-log5) = 8 + log 5 

8.  Data : mmol CH3COOH = 100 ml x 0,5 M = 50 mmol 

  mmol NH4OH            = 250 ml x 0,2 M = 50 mmol 

 Reaksi : 

      CH3COOH + NH4OH  CH3COONH4   +   H2O 

 m           50  50                   –                          - 

 r         50  50            50                       50 

 s               –   –            50                       50 

 Sisa : pereaksi CH3COOH (asam lemah) dan NH4OH (basa lemah) keduanya 

habis bereaksi 

 [ H+ ] =  Ka . 
Kb.Ka

Kw  

  =  10-5 . .
10.8,1.10

10
55

14

−−

−

 

  =  10-5 410
8,1

1 −  

  =  710.0 55, −  

 pH =  7 – log 55,0  

 

9. pH NaOH  = 13 pH H2SO4 =  1 – log 2 

         pOH =  14 – 13       [ H+ ] =  2. 10-1

  =  1       [ H+ ] =  M . valensi 

  [ OH- ] =  10-1       M =  
Valensi

]H[ +
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  [ OH- ] =  M . Valensi  =  
2
10.2 1−

 

   =  
1

10 1−

  =  10-1 M 

   =  10-1 M 

 Data mmol NaOH = 100 ml x 10-1 M = 10 mmol 

  mmol H2SO4 = 50 ml x 10-1 M = 5 mmol 

  

 Reaksi 

 H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O 

 m     5             10              –             – 

 r   5        10              5    10 

 s       –         –  5             10  pH = 7 

 sisa = pereaksi H2SO4 (asam kuat) dan NaOH (basa kuat) habis bereaksi 

 

10. pH Ca (OH)2 =  13 + log 4 pH HCl  =  1 – log 2 

  pOH  =  14 – (13 + log 4)  [ H+ ] =  2 . 10-1 M 

   =  1 – log 4 M =  
Valensi

]H[ +

 

  [ OH- ] =  4 . 10-1  =  
2
10.2 1−

 

  [ OH- ] =  M . Valensi  =  2 . 10-1 M 

   =  
2
10.4 1−

 

   =  2 . 10-1 M 

 

 

 Data mmol Ca (OH)2 = 100 ml x 2 . 10-1 M = 20 mmol 

  mmol HCl          = 250 ml x 2 . 10-1 M = 50 mmol 

 Reaksi 

 Ca (OH)2 + 2HCl  CaCl2 + 2H2O 

 m     20             50           –            – 
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 r   20          40           20   40 

 s       –          10 20          40  

 sisa : asam kuat (HCl) 

 MHCl sisa =  
350
10  

 [ H+] =  M . valensi 

    =  0,028 . 1 

    =  2,8 . 10-2 M 

 pH  =  - log [ H+ ] 

    =  2 – log 2,8 

 

 
11. pH H2 SO4 =  1 – log 4 pH NH4OH =  11 + log 2 

  [ H+ ] =  4 . 10-1 pOH  =  14 – (11 + log 2) 

  [ H+ ] =  M . Valensi  =  3 – log 2  

  M =  
Valensi

]H[ +

 [ OH- ] =  2 . 10-3

   =  
2
10.4 1−

 M =  
Kb

2]OH[ −

  

   =  2 . 10-1 M  =  4 . 10-1 M 

 

 Data mmol H2SO4  = 100 ml x 2 . 10-1 M = 20 mmol 

  mmol NH4OH      = 100 ml x 4 . 10-1 M = 40 mmol 

 Reaksi 

 H2SO4 + 2 NH4OH  (NH4)2 SO4   +  2 H2O 

 m     20        40                 –                        - 

 r   20     40                 20                      40 

 s       –     –    20                40 

 

 sisa :  kedua pereaksi (H2SO4) asam kuat dan (NH4OH) basa lemah habis 

bereaksi 
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 [ garam ] =  
ml200

mmol20  = 10-1 M 

 

 [ H+ ] =  ]garam[.
Kb
Kw   

  =  2
5

14

10.
10
10 −

−

−

 

  =  1010−  = 10-5

          pH =  5   

 

12. Data : 

 mol Ca (OH)2  = gram : Mr  = 5,4 : 54  = 0,1 mol 

 mmol CH3COOH  = 200 ml x 3,5 M   = 700 mmol  = 0,7 mol 

 Ca (OH)2 + 2CH3COOH  Ca (CH2COO)2 + 2H2O 

 m     0,1                0,7                     –                    –    

 r   0,1         0,2                     0,1                  0,2 

 s       –         0,5                     0,1              0,2 

 Sisa : asam lemah (CH3COOH) 

 Buffer (asam) 

 Ca (CH2COO)2    2 CH2COO-   +   Ca2+ 

  0,1                           0,2                   0,1 

 [ H+ ] =  Ka . 510
]_[

]A[ −=
konjB

 . 
2,0
5,0  = 2,5 . 10-5 M 

        

 pH = 5 – log 2,5 

 

13.   Data : 

 mol H2SO4  = gram : Mr  = 9,8 : 98  = 0,1 mol 

 mmol NH4OH  = 110 ml x 1 M   = 110 mmol  = 0,11 mol 

 

 Reaksi : 
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     H2SO4  + 2 NH4OH  (NH4)2SO4  + 2 H2O 

 m   0,1       0,11        –                    -      

 r 0,055       0,11      0,055               0,11 

 s      0,045          –       0,055               0,11      

 Sisa : asam kuat (H2SO4) 

 M H2SO4 sisa =  M0,409
11
4,5

ml0,11
mmol0,045

==  

 [ H+ ] =  M . valensi 

  =  0,409 . 2 

  =  8,18 .  10-1

   pH  = - log [ H+ ] 

 pH =  - log 8,18 . 10-1  

 pH =  1 – log 8,18 

 

14. Data : 

 mol NaOH  = gram : Mr  = 4 : 40  = 0,1 mol 

 mmol CH3COOH  = 50 ml x 2 M   = 100 mmol  = 0,1 mol 

 NaOH  +   CH3COOH  CH2COONa   +    H2O 

 m     0,1                0,1                     –                    –    

 r   0,1         0,1                     0,1                  0,1 

 s       –         -                       0,1              0,1 

 

 Sisa : pereaksi CH3COOH (asam lemah) dan NaOH (basa kuat) 

          habis bereaksi  

 [ Garam ] = 2
ml50

mmol100
=  

 [ OH- ] =  ]Garam[x
Ka
Kw  

  =  2.
10
10

5

14

−

−

 

  =  9102 −x  
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  =  5,410.2 −  

 pOH =  - log [ OH- ] 

  =  - log 5,410.2 −  

  =  4,5 – log 2  

 

 pH =  14 - (4,5 – log 2 ) 

   =  9,5 + log 2  

 

15. Data : mmol H2SO4  = gram : Mr  =  19,6 : 98 = 0,2 mol 

  mmol NH4OH  = 200 ml x 2 M = 400 mmol = 0,4 mol 

 Reaksi : 

      H2SO4 + 2 NH4OH  (NH4)2SO4   +  2 H20 

 m   0,2         0,4             –                         - 

 r 0,2         0,4           0,2                         0,4 

 s      –          –             0,2                         0,4  

 Sisa : pereaksi H2SO4 (asam kuat) dan NH4OH (basa lemah) 

          habis bereaksi  

 [ Garam ] = M1
liter0,2
mol0,2

=  

 [ H+ ] =  ]Garam[x
Kb
Kw  

  =  1.
10
10

5

14

−

−

 

  =   910. −

 pH =  - log [ H+ ] 

  =  - log    910. −

 pH =  9 

 

16. pH NH4OH =  11 
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 pOH =  14 – 11 

 [ OH- ] =  10-3

 [ OH- ] =  M.Kb  

 10-3 =  M.10 5−  

 M =  ( )
5

6

5

3

10
10

10

210
−

−

−

−

=  

  =  10-1 M 

 

 

 pH CH3COOH =  3 

 [ H+ ]  =  10-3

 [ OH- ] =  M.Ka  

 10-3 =  M.10 5−  

 M =  ( )
5

6

5

3

10
10

10

210
−

−

−

−

=  

  =  10-1 M 

 

 mmol CH3COOH  = 100 ml x  10-1 M = 10 mmol 

 mmol NH4OH     = 100 ml x  10-1 M = 10 mmol 

 

 

 Sisa : pereaksi CH3COOH (asam lemah) dan NH3 (basa lemah) keduanya 

habis bereaksi 

 

 

 [ H+ ] =  Ka . 
Kb.Ka

Kw  

  =  10-5 . .
10.10

10
55

14

−−

−
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  =  10-5 410−  

  =   710−

 pH =  7  
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