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ABSTRAK 

Prasetyasari, Astriyani. 2011. Pengaruh Pembelajaran PQ4R dengan Teknik Mind 
Mapping Terhadap Hasil Belajar Materi Asam Basa Kelas XI Siswa SMA 2 Bae. 
Skripsi, Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Ersanghono Kusumo, M.S, Pembimbing II: 
Dra. Titi Wahyukaeni, M.Pd. 
 
Kata Kunci : pengaruh, PQ4R, Mind Mapping, Hasil Belajar 
 

Mata pelajaran kimia merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit oleh 
sebagian besar siswa. Kesulitan siswa dalam mempelajari suatu materi sangat 
tergantung pada cara guru mengajar. Cara pengajaran kimia di SMA 2 Bae masih 
menggunakan metode konvensional, sehingga diperlukan pembelajaran inovatif 
untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa. Dalam penelitian ini 
pembelajaran inovatif yang digunakan adalah strategi PQ4R dengan teknik mind 
mapping. Strategi PQ4R memiliki 6 langkah yaitu Preview, Question, Read, Reflect, 
Recite, dan Review.  Teknik Mind Mapping merupakan salah satu teknik mencatat 
yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui adanya pengaruh pembelajaran PQ4R dengan Teknik Mind Mapping 
Terhadap Hasil Belajar Materi Asam Basa Kelas XI Siswa SMA 2 Bae.  Populasi 
penelitian yaitu seluruh kelas XI IPA SMA 2 Bae tahun pelajaran 2010/2011. Sampel 
pada penelitian ini diambil dengan teknik cluster random sampling, yaitu kelas XI-
IPA 2 sebagai kelas eksperimen diberi metode PQ4R dengan teknik mind mapping 
dan kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol diberi metode PQ4R. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dokumentasi, tes, angket dan observasi. Metode analisis data 
terdiri dari analisis tahap awal meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 
Sedangkan analisis tahap akhir meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua varians, uji 
perbedaan dua rata-rata, analisis pengaruh antar variabel, penentuan koefisien 
determinasi, dan analisis hasil angket dan observasi. Diperoleh simpulan hipotesis 
bahwa penerapan pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping  berpengaruh 
terhadap hasil belajar kimia materi Asam Basa. Kesimpulan pada penelitian ini 
penerapan pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping  berpengaruh terhadap 
hasil belajar kimia materi Asam Basa siswa kelas XI SMA 2 Bae dengan kontribusi  
sebesar 22,92%. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain agar 
pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping dapat digunakan sebagai alternatif 
untuk meningkatkan hasil belajar serta guru diharapkan dapat menerapkan 
pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping dengan berbagai variasi sehingga 
dapat diterapkan pada materi selain asam basa, bahkan untuk mata pelajaran selain 
kimia. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Ilmu kimia merupakan salah satu  bidang kajian Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). Mata pelajaran kimia menjadi sangat penting kedudukannya dalam masyarakat 

karena kimia selalu berada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Kimia 

merupakan  mata pelajaran yang mempelajari mengenai materi dan perubahan yang 

terjadi di dalamnya. Perubahan yang terjadi ditandai dengan perubahan susunan 

struktur, perubahan sifat, perubahan suhu, dan perubahan 

energi.(http://gundulshare.blogspot.com/2009/02/pengertian-ilmu-kimia-perlu-

diketahui.html) 

Materi pelajaran kimia yang cukup padat dengan alokasi waktu penyajian 

yang terbatas dan banyaknya mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa 

mengakibatkan siswa kurang optimal dalam memahami materi yang diajarkan. Dalam 

mata pelajaran kimia SMA berisi konsep-konsep yang cukup sulit untuk dipahami 

siswa, karena menyangkut reaksi-reaksi kimia dan hitungan-hitungan serta 

menyangkut konsep-konsep yang bersifat abstrak.  ( Sunyono: 2009) 

Dalam KTSP  SMA , materi Asam dan Basa diberikan pada siswa kelas XI 

semester  2. Pada materi ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan teori-teori 

asam-basa, mampu mengidentifikasi asam dan basa dengan indikator, serta mampu 

menentukan pH asam  dan basa. 
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SMA 2 Bae merupakan salah satu SMA yang berada di Kabupaten Kudus 

tepatnya di kecamatan Bae. Di SMA 2 Bae, pembelajaran yang berjalan masih 

mengunakan metode konvensional/ceramah. Hal ini mengakibatkan kurang 

maksimalnya pemahaman siswa dalam materi kimia. Dari data hasil belajar kimia 

siswa yang didapat dari guru kimia di SMA 2 Bae, diperoleh informasi bahwa 

sebanyak 49% siswa kelas XI belum tuntas dalam ulangan semester 1 tahun pelajaran 

2010/2011, sehingga perlu diadakan pembelajaran dengan metode yang inovatif agar 

pemahaman siswa terhadap materi kimia dapat maksimal. 

 Pembelajaran yang didominasi oleh guru menjadikan siswa kesulitan 

memahami materi yang dipelajari. Guru cenderung  lebih aktif  memberikan 

pengetahuan pada siswa, akibatnya siswa tidak merasa perlu untuk mempelajari  atau 

membaca materi terlebih dahulu. Selain itu, selama ini siswa hanya mencatat apapun 

yang dikatakan guru atau disebut menyalin catatan. Hal ini mempunyai beberapa 

kelemahan salah satunya siswa menjadi sulit mengingat karena siswa hanya menyalin 

catatan, bukan membuat catatan dengan kata-katanya sendiri. Begitu pula ketika 

siswa membaca buku yang berisi tulisan-tulisan yang membosankan bagi siswa.  

Kegiatan mencatat dan meringkas dapat dilakukan apabila siswa telah 

membaca materi pelajaran tersebut. Strategi belajar yang mencakup kegiatan-kegiatan 

tersebut adalah strategi PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, dan Review).  

Dalam strategi PQ4R terdapat kegiatan membuat catatan. Catatan yang dibuat oleh 

siswa diharapkan dapat mengatasi kesulitan siswa dalam  memahami materi. Salah 

satu cara mencatat yang dapat memudahkan siswa dalam  memahami materi adalah 
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mind mapping. Menurut Buzan, mind mapping merupakan teknik dalam membuat 

catatan dan ringkasan yang dapat mengaktifkan kedua belah otak kita. Strategi PQ4R 

dengan teknik mind mapping akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa jika 

strategi tersebut digunakan dalam pembelajaran. 

Dari penelitian yang berjudul Peningkatan Prestasi Belajar Siswa dengan 

Menggunakan Strategi Elaborasi Melalui Metode PQ4R Dalam Pembelajaran PAI 

oleh Sulhan menunjukkan bahwa skor belajar siswa mengalami peningkatan. 

Demikian juga dengan penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Mind 

Map (Peta Pikiran) untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Sejarah XI IPS oleh Hattarina menunjukkan bahwa nilai posttest siswa 

mengalami peningkatan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

menggunakan metode PQ4R dan  teknik mind mapping dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian berjudul ”Pengaruh 

Pembelajaran PQ4R dengan Teknik Mind mapping Terhadap Hasil Belajar 

Kimia Kelas  XI pada Materi Asam Basa Siswa SMA 2 Bae”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang dapat 

dikaji dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran  PQ4R dengan teknik mind 
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mapping berpengaruh terhadap hasil belajar kimia kelas XI pada materi asam-basa 

siswa SMA 2 Bae? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 

pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping terhadap hasil belajar kimia kelas 

XI pada materi asam-basa. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang akan diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menelaah 

pengetahuan mengenai pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping terhadap 

hasil belajar kimia kelas XI pada materi asam basa. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi Guru 

(1) Meningkatkan semangat guru dalam mengajar; 

(2) Menambah pengetahuan guru dalam memilih strategi dan  metode yang 

tepat untuk mengajar; 

(3) Memberikan motivasi kepada guru untuk meningkatkan keterampilan 

memilih strategi mengajar dan model pembelajaran yang lebih bervariasi, 

sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran kepada siswa. 
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1.4.2.2.Bagi Siswa 

(1) Meningkatkan peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar; 

(2) Meningkatkan semangat belajar siswa; 

(3) Meningkatkan prestasi belajar siswa. 

1.4.2.3.Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman variasi metode pembelajaran yang dapat 

memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran di kelas sehingga dapat 

meminimalkan masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran. 

1.4.2.4.Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah 

dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa dan profesionalisme guru. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Belajar dan Hasil Belajar 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia  dan ia 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan 

penting didalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian dan 

bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu dengan menguasai prinsip-prinsip dasar 

tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang 

peranan penting dalam proses psikologis. (Anni,  2006: 2) 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Hampir semua ahli telah merumuskan dan membuat 

tafsiran tentang ”belajar” diantaranya, yaitu: Belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari 

proses belajar dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk, seperti dalam bentuk 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, ketrampilan, kecakapan dan  

kemampuan, daya kreasi, daya penerimaan, dan lain-lain yang ada atau terjadi pada 

individu tersebut (Sudjana, 2004:28).  

Menurut Benyamin Bloom dalam Sudjana (2004:50-54) belajar adalah 

perubahan tingkah  laku yang meliputi ranah kognitif (yaitu pengetahuan atau
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 ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi), ranah afektif (yaitu 

penerimaan, reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi) serta ranah psikomotorik 

(yaitu gerakan refleks, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual atau 

ketepatan, gerakan-gerakan skill dan gerakan ekspresif dan interpretatif). 

Dari pengertian belajar yang dikemukakan tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang melalui 

pengalaman atau interaksi dengan lingkungan yang bertujuan agar terjadi perubahan 

tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Belajar yang efektif dimulai dari 

lingkungan belajar yang berpusat pada siswa yaitu siswa aktif dan guru sebagai 

fasilitator. Selain itu pengajaran harus berpusat pada bagaimana menggunakan 

pengetahuan baru mereka sehingga strategi lebih dipentingkan dan hasil.  

2.1.2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas (Anni, 2006:4). Hasil belajar merupakan perwujudan 

perilaku belajar yang biasanya terlihat dalam perubahan, kebiasaan, keterampilan, 

sikap, pengamatan dan kemampuan. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut bergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh karena itu, 

apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep maka perubahan 

tingkah laku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, 

perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melakukan aktivitas 

belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 
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Menurut Daryanto  (2010: 36), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

antara lain: 

a. Faktor internal 

Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, kondisi jasmani 

dan rohani siswa. Faktor ini meliputi dua aspek yaitu: aspek fisiologis dan aspek 

psikologis. Aspek fisiologis meliputi: kondisi tubuh dan kondisi organ-organ khusus 

seperti tingkat kesehatan indra pendengaran, indra penglihatan, dan lain-lain. 

Sedangkan aspek psikologis meliputi intelegensi, motivasi intrisik dan motivasi 

ekstrinsik.  

b. Faktor eksternal  

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa, terdiri dari dua macam: lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

Lingkungan sosial sekolah seperti guru dan teman-teman sekelas, masyarakat, 

tetangga, dan teman-teman sepermainan di sekitar rumah siswa dapat mempengaruhi 

semangat belajar siswa. Sedangkan faktor lingkungan non sosial meliputi gedung 

sekolah dan letaknya, rumah tinggal siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan 

cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

Dalam penelitian  ini, hasil belajar yang dimaksud adalah perubahan pada diri 

siswa yang mencakup ranah kognitif yang dilihat dari hasil tes, ranah afektif yang 

dilihat dari perubahan perilaku setelah proses pembelajaran dan ranah psikomotorik 

yang dilihat dari hasil praktikum siswa. 
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2.2. Strategi PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, dan Review) 

Menurut Trianto (2007:145)  strategi PQ4R merupakan salah satu bagian dari 

strategi elaborasi. Strategi elaborasi adalah  proses penambahan perincian sehingga 

informasi baru akan lebih bermakna. Menurut Ormrod dalam Trianto, pembelajaran 

elaborasi adalah pembelajaran yang menambahkan ide tambahan berdasarkan apa 

yang seseorang sudah ketahui sebelumnya.  

Strategi PQ4R digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka 

baca, dan dapat membantu proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan 

dengan kegiatan membaca buku. Kegiatan membaca buku bertujuan untuk 

mempelajari sampai tuntas bab demi bab suatu buku pelajaran. Oleh karena itu 

keterampilan pokok pertama yang harus dikembangkan dan dikuasai oleh para siswa 

adalah membaca buku pelajaran dan bacaan tambahan lainnya. Dengan keterampilan 

membaca itu setiap siswa akan dapat memasuki dunia keilmuan yang penuh pesona, 

memahami khasanah kearifan yang banyak hikmat, dan mengembangkan berbagai 

keterampilan lainnya yang amat berguna untuk kelak mencapai sukses dalam hidup. 

Aktivitas membaca yang terampil akan membukakan pengetahuan yang luas, gerbang 

kearifan yang dalam, serta keahlian di masa yang akan datang. Kegiatan dan 

keterampilan membaca itu tidak dapat diganti dengan metode-metode pengajaran 

lainnya. Dengan membaca kita dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui 

tulisan. Membaca dapat dipandang sebagai sebuah proses interaktif antara bahasa dan 
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pikiran. Sebagai proses interaktif, maka keberhasilan membaca akan dipengaruhi oleh 

faktor pengetahuan yang melatarbelakangi dan strategi membaca.  

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam strategi membaca PQ4R  

menurut Trianto (2007 : 147-149) adalah sebagai berikut: 

(1) Preview 

Langkah  pertama ini dimaksudkan agar siswa, membaca selintas dengan 

cepat sebelum mulai membaca bahan bacaan siswa yang memuat tentang materi. 

Siswa dapat memulai dengan membaca topik-topik, sub topik utama, judul 

dan sub judul, kalimat-kalimat permulaan atau akhir suatu paragraf, atau ringkasan 

pada akhir suatu bab. Apabila hal itu tidak ada, siswa dapat memeriksa setiap 

halaman dengan cepat, membaca satu atau dua kalimat di sana-sini sehingga 

diperoleh sedikit gambaran mengenai apa yang akan dipelajari. Perhatikan ide pokok 

yang akan menjadi inti pembahasan dalam bahan bacaan siswa. Dengan ide pokok ini 

akan memudahkan mereka memberi keseluruhan ide yang ada. 

(2) Question 

Langkah  kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri 

untuk setiap pasal yang ada pada bahan bacaan siswa. Pergunakan ”judul dan sub 

judul atau  topik dan sub topik utama”. Awali pertanyaan dengan menggunakan kata 

”apa, siapa, mengapa, dan bagaimana”. Kalau pada akhir bab telah ada daftar 

pertanyaan yang dibuat oleh pengarang, hendaklah dibaca terlebih dahulu. 

Pengalaman telah  menunjukkan bahwa apabila seseorang membaca untuk menjawab 
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sejumlah pertanyaan, maka akan membuat dia membaca lebih hati-hati serta seksama 

dan akan membantu mengingat apa yang dibaca dengan baik. 

(3) Read 

Langkah ketiga adalah  membaca karangan  itu secara aktif, yakni dengan cara 

pikiran siswa harus memberikan  reaksi terhadap apa yang dibacanya. Janganlah 

membuat catatan-catatan panjang. Cobalah mencari jawaban terhadap semua 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya. 

(4) Reflect 

Langkah keempat yaitu Reflect bukanlah suatu langkah terpisah dengan 

langkah ketiga (read), tetapi merupakan suatu  komponen esensial dari langkah ketiga 

tersebut. Selama membaca, siswa tidak hanya cukup mengingat atau menghafal, 

tetapi cobalah untuk memahami informasi yang dipresentasikan dengan cara (1) 

menghubungkan informasi itu dengan hal-hal yang telah anda ketahui; (2) 

mengaitkan subtopik-subtopik di dalam teks dengan konsep-konsep atau prinsip-

prinsip utama; (3) cobalah untuk menggunakan materi itu untuk memecahkan 

masalah-masalah yang disimulasikan dan dianjurkan dari materi pelajaran tersebut. 

(5) Recite 

Pada langkah kelima ini, siswa diminta untuk merenungkan (mengingat) 

kembali informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan butir-butir penting 

dengan nyaring, dengan menanyakan, dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. 

Siswa dapat melihat kembali catatan yang telah dibuat pada langkah terdahulu dan 
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berlandaskan ide-ide yang ada pada siswa, maka mereka diminta membuat intisari 

materi dari bacaan.. 

(6) Review 

Pada langkah keenam ini siswa diminta untuk membaca catatan singkat 

(intisari) yang telah dibuatnya, mengulang kembali seluruh isi bacaan bila perlu dan 

sekali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

 

Melakukan preview dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum 

pembaca mengaktifkan pengetahuan awal dan mengawali proses pembuatan 

hubungan antara informasi baru dan apa yang telah diketahui. Mempelajari judul-

judul dan topik-topik utama membantu pembaca sadar akan organisasi bahan-bahan 

baru tersebut, sehingga memudahkan perpindahannya dari memori jangka-pendek ke 

memori jangka-panjang. 

Dari langkah-langkah strategi belajar PQ4R yang telah diuraikan tersebut, 

dapat dilihat bahwa strategi belajar ini dapat membantu siswa memahami materi 

pembelajaran, terutama terhadap materi-materi yang lebih sukar dan menolong siswa 

untuk berkonsentrasi lebih lama. (Trianto, 2007 : 149). 
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2.3. Teknik Mind mapping 

Mind mapping adalah sebuah cara mencatat dengan memanfaatkan bagaimana 

otak bekerja. Teknik ini diperkenalkan oleh Tony Buzan, seorang ahli dan penulis 

produktif di bidang psikologi, kreativitas dan pengembangan diri. 

Menurut Buzan (dalam  muhammadnoer.com), otak bekerja dengan gambar 

dan asosiasi, dan cara mencatat Mind mapping juga mengandalkan gambar dan 

asosiasi tersebut. 

Mencatat merupakan proses menyimpan  informasi dalam bentuk kertas agar 

mudah diingat. Selama ini siswa biasanya hanya mencatat apapun yang dikatakan 

guru atau disebut menyalin catatan. Hal ini mempunyai banyak kelemahan karena 

siswa menulis persis apapun yang dikatakan guru, salah satu kelemahannya adalah 

sulit mengingat. Untuk mengatasinya siswa harus beralih dari sistem mencatat ke 

sistem membuat catatan. Sistem ini jauh lebih aktif daripada menyalin catatan karena 

menggunakan kedua belahan otak sehingga membuat kita lebih memahami yang 

dicatat, lebih mudah mengingat dan banyak manfaat lainnya.(Ghifari, 2009) 

Menurut Sutanto Windura, mind map melibatkan otak kiri dan kanan 

sekaligus dan bersama-sama. Hal ini ditunjukkan dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Keterlibatan Otak Kiri dan Otak Kanan dalam Mind Map 

Otak kiri Otak kanan 

1. Tulisan 

2. Urutan penulisan 

3. Hubungan antarkata 

1. Warna 

2. Gambar 

3. Dimensi (tata ruang) 
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(Sumber : Windura, 2009:19) 

Dari informasi tersebut terlihat jelas bahwa mind map sudah melibatkan 

secara aktif kedua belah otak kita. Dengan demikian, mind map dapat mengatasi 

permasalahan-permasalahan belajar yang pada dasarnya adalah bersumber dari tidak 

adanya penggunaan kedua belah otak secara sinergis. 

Mind map tidak lain adalah peta di otak kita saat kita sedang berpikir akan 

sesuatu hal. Untuk dapat menemukan ke mana tujuan pemikiran kita, kita 

memerlukan peta. Dan peta itu adalah mind map. (Windura, 2009:19) 

Otak kita hanya mampu mengingat informasi berupa kata kunci dan gambar. 

Dalam suatu materi pelajaran, rata-rata hanya terdapat 15% kata kunci. Namun 

ironisnya, 85% waktu siswa justru tersita untuk membaca dan mempelajari yang tidak 

penting, atau yang bukan merupakan kata kunci tersebut. Mind map dengan mudah 

dapat mengurangi waktu belajar siswa sambil memperkuat pemahamannya 

Penggunaan gambar dan ilustrasi dalam belajar akan mengaktifkan otak kanan 

siswa dan menyeimbangkan dengan otak kirinya. Mind map mengharuskan siswa 

untuk memakai berbagai warna dalam pembuatannya. Dan ini disukai oleh otaknya. 

Kedua belah otak pun terlibat, dan yang dirasakan siswa bukan suatu kegiatan 

“belajar”, namun lebih sifatnya bermain sambil menggambar. Learning is fun, itu 

prinsip utamanya. 

Mind map juga menunjukkan suatu pengelompokkan informasi yang sangat 

jelas yang berupa kategori-kategori. Semakin baik informasi itu dikelompokkan, 

semakin mudah informasi itu dicerna oleh otak kita. 
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Kata-kata dalam sebuah mind map telah tersusun menurut suatu hierarki atau 

tingkat kepentingan tertentu. Kata-kata yang letaknya semakin dekat dengan pusat 

mind map maka semakin tinggi nilai informasinya. Semakin menjauh dari pusat mind 

map akan semakin “tidak penting” atau detil sifatnya. Begitu pula dengan prinsip 

belajar, tentu akan lebih baik kalau siswa mengetahui apa yang harus diketahui lebih 

dahulu, dan apa kemudian yang berikutnya kurang penting. Hal-hal penting yang 

diterima siswa terlebih dahulu akan mampu  menyusun kerangka pemahaman yang 

kuat dalam otaknya daripada sebaliknya. 

Kata-kata dalam mind map saling berhubungan dan  menerangkan satu sama 

lain. Suatu kata menerangkan yang lain tetapi tidak akan pernah tertukar. Dengan 

hubungan informasi yang sangat jelas, otak akan mampu memahami setiap informasi 

yang dimasukkannya, sebab semuanya mempunyai kaitan dengan hal lain yang sudah 

pernah dimasukkan sebelumnya. 

Suatu informasi akan lebih mudah diingat kalau  terasosiasi dengan informasi 

lain yang sudah kita ingat sebelumnya. Mind map menggunakan prinsip asosiasi 

tersebut, dan menyebabkan hubungan antar informasi menjadi jelas dan sistematis. 

Pusat mind map ada di tengah-tengah agar menarik perhatian mata dan otak 

kita. Sesuatu yang menarik perhatian mata dan otak kita pasti akan menyebabkan kita 

mudah untuk fokus.  

Sesuatu yang unik akan lebih mudah diingat. Mind map sifatnya unik karena 

hasilnya berbeda untuk setiap individu walaupun untuk materi pelajaran yang sama. 
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Keunikan mind map terjadi karena setiap manusia, termasuk siswa, 

mempunyai “pancaran pikiran” yang berbeda-beda. Pancaran pikiran ini dapat berupa 

pemilihan kata kunci dan gambar yang berbeda-beda. Hal ini menjadikan mind map 

adalah suatu hasil karya yang “unik” bagi siswa. Setiap materi pelajaran yang berbeda 

tidak hanya menghasilkan gambar mind map yang berbeda dan unik, tetapi juga 

berbeda dan unik bagi otak mereka.  

Sifat mind map pun sangat pribadi, artinya siswa dalam kondisi emosi yang 

berbeda bahkan dapat menghasilkan mind map yang berbeda walaupun bersumber 

pada materi yang sama. (Windura, 2009: 18-25) 

Bahan yang diperlukan untuk peta pikiran antara lain : 

1. Kertas 

a. Putih  

b. Polos (tidak bergaris-garis) 

c. Ukuran minimal A4 (21 x 29,7 cm) 

d. Posisi kertas mendatar (landscape) 

e. Posisi tetap (steady) 

2. Pensil warna atau spidol 

a. Minimal 3 warna 

b. Bervariasi tebal dan tipis (jika memungkinkan) 

3. Imajinasi  

Komponen-komponen dalam Mind map yaitu : 

1) Pusat mind map 
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a) Merupakan ide / gagasan utama, biasanya merupakan judul bab suatu 

pelajaran atau permasalahan pokoknya. 

b) Dalam meringkas atau kaji ulang, biasanya adalah judul bab atau tema pokok 

c) Harus berwujud gambar yang disertai dengan tulisan 

d) Terletak di tengah-tengah kertas 

2) Cabang utama : 

a) Sering disebut BOI (basic ordering ideas), merupakan cabang tingkat 

pertama yang langsung memancar dari pusat peta pikiran 

b) Untuk keperluan meringkas biasanya merupakan sub bab-sub bab dari materi 

pelajaran yang dipelajari anak 

c) Setiap cabang utama yang berbeda sebaiknya menggunakan warna 

pensil/spidol yang berbeda pula. 

3) Cabang : 

a) Diusahakan meliuk, bukan sekedar melengkung atau lurus 

b) Pangkal tebal lalu menipis 

c) Semakin jauh dari pusat, semakin tipis 

d) Panjangnya sesuai dengan panjang kata kunci/gambar atasnya 

e) Ke segala arah 

4) Kata : 

a) Berupa 1 kata kunci (keyword) 

b) Kata ditulis di atas cabang 

c) Semakin keluar, semakin kecil ukuran hurufnya 
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d) Tulisan tegak, maksimum kemiringan 450  

5) Gambar : 

Sebanyak mungkin 

6) Warna : 

a) Berwarna-warni 

b) “hidup” 

7) Tata ruang : 

Sesuai besarnya kertas 

 

Langkah-langkah membuat Mind map menurut Tony Buzan : 

1. Memulai dari bagian tengah kertas kosong dengan posisi kertas mendatar 

(landscape) 

2. Menggunakan gambar atau foto untuk ide sentral 

3. Menggunakan warna 

4. Menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan menghubungkan 

cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua, dan seterusnya. 

5. Membuat garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus 

6. Menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis 

7. Menggunakan gambar 

(Buzan, 2009:15) 
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Berikut ini adalah perbedaan pokok antara materi yang tidak diringkas sama 

sekali, diringkas hanya dengan menggaris bawahi (atau dengan highlighter), dan 

dengan mempergunakan mind map: 

Tabel 2.2 Perbedaan mind map dengan catatan yang lain 

Tanpa diringkas sama sekali Digaris bawahi kata-kata 

penting 

Mind map 

− Materi yang diingat 

sangat banyak 

− Tidak ada kata kunci 

 

 

− Boros waktu membaca 

& mengingatnya 

 

− Pancaran pikiran 

pengarang buku atau 

guru 

− Tidak dapat melihat 

keseluruhan isi dan 

maksud materi 

(overview) 

− Hubungan antar 

informasi masih acak 

sehingga 

membingungkan 

− Tidak ada 

− Materi yang diingat 

lebih sedikit 

− Ada kata-kata penting, 

tetapi bukan merupakan 

kata kunci 

− Lebih hemat waktu 

membaca, namun lama 

mengingatnya 

− Pancaran pikiran 

pengarang buku atau 

guru 

− Tidak dapat melihat 

keseluruhan isi dan 

maksud materi 

(overview) 

− Hubungan antar 

informasi masih acak 

sehingga 

membingungkan 

− Tidak ada 

− Materi yang diingat 

sangat sedikit 

− Semuanya berupa kata 

kunci 

 

− Hemat waktu 

membaca & 

mengingatnya 

− Pancaran pikiran anak 

sendiri 

 

− Dapat mudah melihat 

keseluruhan isi dan 

maksud materi 

(overview) 

− Hubungan antar 

informasi sangat jelas 

 

 

− Ada pengelompokkan 
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pengelompokkan atau 

kategori informasi 

− Tidak ada hierarki 

informasi, mana yang 

penting, kurang penting, 

dan tidak penting 

− Warna monoton 

− Otak merasa bosan 

pengelompokkan atau 

kategori informasi 

− Hierarki informasi 

kurang jelas dan kabur 

 

 

− Warna monoton 

− Otak masih merasa 

bosan 

atau kategori 

informasi 

− Hierarki informasi 

sangat jelas struktur 

dan tujuannya 

 

− Berwarna-warni 

− Otak merasa senang 

(Sumber: Windura, 2009:69) 

Contoh mind map yang sesuai dengan komponen-komponen mind map menurut Tony 

Buzan adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Contoh Mind Map 

 

(Sumber : Buzan, 2009 : 20) 
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2.4. Pembelajaran PQ4R dengan Teknik Mind mapping 

Pembelajaran PQ4R dengan teknik Mind mapping adalah pembelajaran yang 

memiliki 6 langkah, yaitu Preview, Question, Read, Recite, Reflect,dan Review. 

Langkah pertama, yaitu preview, siswa membaca materi secara cepat untuk 

menemukan ide pokok pada materi tersebut. Ide pokok tersebut nantinya akan 

digunakan sebagai ide sentral mind map. Langkah kedua, yaitu Question, siswa 

membuat pertanyaan dari ide pokok yang telah ditemukan. 

Pada langkah ketiga, yaitu read, siswa tidak hanya membaca, tetapi juga 

menentukan cabang-cabang dari ide sentral dengan menjawab  pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dibuat. Pada langkah keempat, yaitu reflect, siswa mencoba memecahkan 

masalah dari materi tersebut dengan mengerjakan soal. Pada langkah kelima, yaitu 

recite, siswa membuat catatan yang berupa mind map. Catatan ini dapat membantu 

siswa dalam memahami materi asam-basa.  Mind map yang berupa bagan yang 

disertai gambar dan warna akan menarik bagi siswa dan memberi motivasi  pada 

siswa untuk belajar.  Pada langkah terakhir, yaitu review, siswa membaca kembali 

catatan yang telah dibuatnya. Dengan ini siswa diharapkan tidak mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal-soal asam dan basa dan lebih memahami materi asam dan 

basa. 

2.5. Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian yang berjudul Peningkatan Prestasi Belajar Siswa dengan 

Menggunakan Strategi Elaborasi Melalui Metode PQ4R Dalam Pembelajaran PAI di 
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SMP Negeri 15 Mataram oleh  Sulhan menunjukkan bahwa skor  belajar siswa 

mengalami peningkatan dari 71,75 menjadi 87,2. Muhammad Ali menyatakan bahwa 

Penerapan model pembelajaran strategi belajar elaborasi metode PQ4R dapat 

peningkatan prestasi belajar Biologi siswa SMP pokok bahasan kelangsungan hidup 

organisme dalam kesimpulan pada penelitiannya. Rully Novita menyatakan dalam 

penelitiannya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran PQ4R Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas X TKB SMK Negeri 5 Surakarata Dalam 

Mata Pelajaran MPDKB bahwa pada siklus II tercapai ketuntasan belajar sebesar 

90%.  Hasil penelitian tesis oleh Putri Arum yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Mengungkapkan Isi Teks Profil Tokoh Dengan Metode PQ4R Dan Teknik 

Menggarisbawahi Ide-Ide Kunci Pada Siswa Kelas VIIC SMP Negeri 7 Pati 

menunjukkan adanya peningkatan sebesar 56,35% dari siklus I ke siklus II. 

Rumman Aulia melakukan penelitian yang berjudul Penggunaan Teknik 

Mencatat Peta Pikiran (MIND MAPPING) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Pelajaran IPS Ekonomi Kelas VIII SMP Wahid Hasyim Malang memperoleh hasil 

bahwa peta pikiran dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  Penelitian oleh Noralia 

membuktikan pembelajaran Structure Exercise Methode (SEM) berbantuan mind 

map lebih efektif terhadap hasil belajar yang ditunjukkan dengan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 93,75%. Penelitian oleh Shofia Hattarina memberikan hasil bahwa 

penerapan Model Pembelajaran Mind Map (Peta Pikiran) dapat meningkatkan 

motivasi dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah sebanyak 52,75% pada 

siklus II. Sedangkan pada penelitian eksperimen Khaqiatun Nazili yang berjudul 
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Efektifitas Metode Stad Berbasis Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Materi Alat Indra Manusia Di MAN Babakan Tegal menunjukkan bahwa kelas yang 

menggunakan metode STAD berbasis mind mapping mendapat hasil belajar yang 

lebih baik daripada kelas yang menggunakan metode ceramah. 

 

2.6. Materi Asam Basa 

2.7.1 Definisi Asam dan Basa Arrhenius 

Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah molekul netral yang mengion 

ketika larut dalam air dan memberikan ion H+ dan ion negatif.  Sedangkan basa 

adalah senyawa yang mengion dalam air untuk memberikan OH- dan ion positif. 

Menurut teorinya, HCl adalah asam karena dapat mengion ketika larut dalam air dan 

memberikan ion hidrogen (H+) dan klorida (Cl-) seperti yang terlihat di bawah ini. 

HCl(g)    + H2O(l) à  H+(aq)  + Cl-(aq) 

hidrogen klorida   ion hidrogen  ion Klorida 

Teori Arrhenius memiliki beberapa kekurangan, antara lain : 

1) hanya dapat diaplikasikan dalam reaksi yang terjadi dalam air, tidak 

menjelaskan mengapa beberapa senyawa, yang mengandung hidrogen 

dengan bilangan oksidasi +1(seperti HCl) larut dalam air untuk 

membentuk larutan asam, sedangkan yang lain seperti CH4 tidak. 

2) tidak dapat menjelaskan alasan senyawa yang tidak memiliki OH-, seperti 

Na2CO3 memiliki karakteristik seperti basa 
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CO3
2- + H2O       HCO3

- + OH- 

2.7.2 Asam Basa Brønsted-Lowry 

Johannes Bronsted dan Thomas Lowry pada tahun 1923, menggunakan 

asumsi sederhana yaitu: Asam memberikan ion H+ pada ion atau molekul lainnya, 

yang bertindak sebagai basa. Contoh, disosiasi air, melibatkan pemindahan ion H+ 

dari molekul air yang satu ke molekul air yang lainnya untuk membentuk ion H3O+ 

dan OH-.  

2H2O(l)          H3O + (aq) + OH- (aq) 

Dari pandangan teori Brønsted, reaksi antara asam dan basa selalu melibatkan 

pemindahan ion H+ dari donor proton ke akseptor proton. Asam bisa merupakan 

molekul yang bermuatan positif, bermuatan negatif, dan tidak bermuatan (netral). 

HCl(g) + NH3 (aq)         NH4
+(aq) + Cl–(aq) 

NH4
+(aq) + OH–(aq)  NH3(aq) + H2O(l) 

Asam bereaksi dengan air dengan mendonorkan ion H+ pada molekul air yang 

netral untuk membentuk ion H3O+. Karena reaksi asam basa merupakan reaksi yang 

reversibel, bagian yang terbentuk ketika suatu asam kehilangan proton cenderung 

bersifat basa, dan bagian yang menerima proton cenderung bersifat asam. Sebuah 

asam dan sebuah basa yang hanya dibedakan dengan sebuah proton disebut pasangan 

asam basa konjugasi. 
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H – A      +   :B    B – H+     +         A- 

Asam   Basa  Asam Konjugasi  Basa Konjugasi 

 

 

 

Sehingga untuk air,  

 

H2O (l)    +     H2O(l)   H3O+ (aq)       +         OH- (aq) 

Asam   Basa  Asam Konjugasi  Basa Konjugasi 

 

Namun teori asam basa Brønsted-Lowry ini tidak dapat menjelaskan 

bagaimana suatu  reaksi asam basa dapat terjadi tanpa adanya transfer proton dari 

asam ke basa. Kekurangan ini kemudian mendorong peneliti lain, yaitu G.N. Lewis 

untuk mendefinisikan lebih lanjut asam dan basa ini. 

 

2.7.3 Asam Basa Lewis 

Asam Lewis didefinisikan sebagai spesi yang menerima pasangan elektron. 

Basa Lewis didefinisikan sebagai spesi yang memberikan pasangan elektron. 

Sehingga H+ adalah asam Lewis, karena ia menerima pasangan elektron, sedangkan 

NH3 adalah basa Lewis, karena merupakan penyumbang pasangan elektron. 
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H+  +                      à    

 

Yang menarik dalam definisi asam Lewis adalah, terdapat senyawa yang tidak 

memiliki hidrogen dapat bertindak sebagai asam. Contoh, molekul BF3. Jika kita 

menentukan struktur Lewis dari BF3, tampak B kurang dari oktet dan dapat menerima 

pasangan elektron., sehingga dapat bertindak sebagai asam Lewis. 

 

Akibatnya dapat bereaksi dengan amoniak sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

2.7.4 Indikator Asam Basa 

Indikator asam basa adalah zat yang dapat berbeda warna dalam lingkungan 

asam dan basa.  

Jika kita ingin mengetahui apakah suatu senyawa bersifat asam, basa atau 

bahkan tidak keduanya, cara yang paling mudah dan murah adalah dengan kertas 

lakmus. 

N  H

H
H

H
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Lakmus merupakan asam lemah, dan biasa ditulis sebagai HLit. Ketika dalam 

air terbentuk : 

HLit(aq) à H+(aq) + Lit –(aq) 

Ketika berbentuk HLit berwarna merah dan ketika berbentuk ion Lit- 

berwarna biru. Penambahan ion hidroksida (basa) : 

 

Ion hidroksida bereaksi dengan ion hidrogen  

HLit(aq)   H+(aq) + Lit-(aq) 

 

Kesetimbangan bergeser ke pembentukan Lit- 

Penambahan ion hidrogen atau asam, 

               Ion hidrogen bertambah banyak 

HLit(aq)   H+(aq) + Lit-(aq) 

 

Kesetimbangan bergeser ke pembentukan HLit 

(Fauziah, 2009 : 107-112) 

Harga pH suatu larutan dapat diperkirakan dengan menggunakan trayek pH 

indikator. Trayek perubahan warna indikator adalah batas-batas pH di mana indikator 

mengalami perubahan warna. 

Penggunaan beberapa buah indikator untuk mengetahui pH satu jenis larutan 

dinilai kurang efektif, karena banyaknya zat, memerlukan biaya cukup mahal untuk 

diidentifikasi keasamannya. Untuk itu dibuatlah indikator universal, yang secara 

Lakmus merah menjadi biru 

Lakmus biru menjadi 
merah 
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praktis menunjukkan warna tertentu untuk nilai pH tertentu. Indikator ini berbentuk 

lembaran kertas yang efisien. 

(Harnanto, 2009:149-150) 

 

 

2.7.5 Derajat Ionisasi Asam dan Basa 

Dalam larutan elektrolit kuat, zat-zat elektrolit terurai seluruhnya menjadi ion-

ionnya (ionisasi sempurna) dan dalam larutan elektrolit lemah, zat-zat elektrolit hanya 

sebagian saja yang terurai menjadi ion-ionnya (ionisasi sebagian). Sedangkan zat-zat 

nonelektrolit dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion. 

Berikut ini, beberapa contoh reaksi ionisasi untuk elektrolit kuat. 

HCl + H2Oà H3O +(aq) + Cl-(aq) 

NaOH(aq) à Na+(aq) + OH- (aq) 

Jumlah zat elektrolit yang terionisasi dibandingkan dengan jumlah zat semula 

dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi (α) dan ditulis dengan rumus berikut ini: 

      � �  � �� ��� ����������� 
� �� ��� � ����� ���

 
 

Berdasarkan rumus di atas, maka nilai α untuk:1) Elektrolit kuat, α = 1; 2) Elektrolit 

lemah, 0 <α < 1; 3) Non-elektrolit, α = 0 

Suatu asam atau basa yang merupakan suatu elektrolit kuat disebut asam atau 

basa kuat. Dengan demikian jika asam merupakan elektrolit lemah, maka ia 
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merupakan asam lemah, karena hanya mengandung sedikit ion H+, demikian juga 

dengan basa lemah akan terdapat sedikit ion OH- . 

 

2.7.6 Kekuatan Asam dan Basa 

Perbedaan kekuatan larutan asam-basa ini dipengaruhi oleh banyak 

sedikitnya ion-ion pembawa sifat asam dan ion-ion pembawa sifat basa yang 

dihasilkan saat terionisasi. 

1. Kekuatan Asam 

Kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya ion – ion H+ yang dihasilkan oleh 

senyawa asam dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion H+ yang 

dihasilkan, larutan asam dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut: 

a. Asam Kuat 

Asam kuat yaitu senyawa asam yang dalam larutannya terionisasi seluruhnya 

menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam kuat merupakan reaksi berkesudahan. 

Secara umum, ionisasi asam kuat dirumuskan sebagai berikut. 

HxA(aq) à xH+(aq) + A–x(aq) 

 [H+] = valensi asam · M 

b. Asam Lemah 

Asam lemah yaitu senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit 

terionisasi menjadi ion-ionnya. Secara umum, ionisasi asam lemah valensi satu dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

HA(aq)          H+(aq) + A–(aq) 
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 �� �  �� � ���� �
����

 

Makin kuat asam maka reaksi kesetimbangan asam makin condong ke kanan, 

akibatnya Ka bertambah besar. Oleh karena itu, harga Ka merupakan ukuran 

kekuatan asam, makin besar Ka makin kuat asam tersebut. Berdasarkan persamaan di 

atas, karena pada asam lemah [H+] = [A–], maka persamaan di atas dapat diubah 

menjadi: 

 �� �  �� � ��

����
 

 [H+ ] = ��HA� Ka 

dengan Ka = tetapan ionisasi asam. Konsentrasi ion H+ asam lemah juga dapat 

dihitung jika derajat ionisasinya (α) diketahui. 

[H+] = [HA] · α 

2. Kekuatan Basa 

Kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion – ion OH– yang dihasilkan 

oleh senyawa basa dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion OH-   yang 

dihasilkan, larutan basa juga dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. 

a. Basa Kuat 

Basa kuat yaitu senyawa basa yang dalam larutannya terionisasi seluruhnya 

menjadi ion-ionnya. Secara umum, ionisasi basa kuat dirumuskan sebagai berikut. 

M(OH)x(aq) à Mx+(aq) + x OH–(aq) 

[OH–] = valensi basa · M 
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b. Basa Lemah 

Basa lemah yaitu senyawa basa yang dalam larutannya hanya sedikit 

terionisasi menjadi ion-ionnya. Secara umum, ionisasi basa lemah valensi satu dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

MOH(aq)          M+(aq) + OH–(aq) 

 �� �  �� � ���� � �
�� ���

 

Makin kuat basa maka reaksi kesetimbangan basa makin condong ke kanan, 

akibatnya Kb bertambah besar. Oleh karena itu, harga Kb merupakan ukuran 

kekuatan basa, makin besar Kb makin kuat basa tersebut.  

Berdasarkan persamaan di atas, karena pada basa lemah [M+] = [OH–], maka 

persamaan di atas dapat diubah menjadi: 

  �� �  ��� � ��

�� �� �
 

 [OH–]2 = Kb · [MOH] 

[OH- ] = �Kb �MOH�   

 dengan Kb= tetapan ionisasi basa 

Konsentrasi ion OH– basa lemah juga dapat dihitung jika derajat ionisasinya 

(α) diketahui. 

[OH–] = [M(OH)] · α 
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2.7.7 Derajat Keasaman (pH) 

Untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu larutan, pada tahun 

1910, seorang ahli dari Denmark, Soren Lautiz Sorensen memperkenalkan suatu 

bilangan yang sederhana. Bilangan ini diperoleh dari hasil negatif logaritma 

konsentrasi H+. Bilangan ini kita kenal dengan skala pH. Harga pH umumnya 

berkisar antara 1 – 14 dan ditulis: 

pH = – log [H+] 

Analog dengan di atas, maka: 

pOH = – log [OH–] 

Sedangkan hubungan antara pH dan pOH adalah: 

Kw = [H+] [OH–] 

– log Kw = –log [H+] + (–log [OH–]) 

pKw = pH + pOH 

Pada suhu 25 ºC, pKw = pH + pOH = 14. 

(Utami, 2009:151-158) 

2.7. Kerangka Berpikir 

Kimia merupakan pelajaran yang mempelajari hal-hal abstrak yang 

membutuhkan pemahaman tinggi. Pembelajaran di SMA 2 Bae yang monoton 

menyebabkan siswa kurang tertarik  dalam mempelajari  kimia. Hal ini 

menyebabkan nilai yang diperoleh belum maksimal, bahkan ada beberapa 

yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan. Oleh 
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karena itu diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat membantu siswa 

dalam memahami materi asam basa. Dalam penelitian ini akan diterapkan 

pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran PQ4R  pada kelas kontrol. Selanjutnya hasil belajar kedua 

kelompok dibandingkan untuk mengetahui hasil belajar kelompok kontrol 

atau eksperimen yang lebih baik. Hal ini untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran kimia dengan menerapkan pembelajaran PQ4R dengan teknik 

mind mapping. Secara ringkas  gambaran penelitian disajikan pada gambar  

kerangka berfikir di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

Hasil belajar kimia 
siswa meningkat 

 

Hasil belajar kimia 
siswa meningkat 

 

SMA 2 Bae 

Pembelajaran dengan 
PQ4R dengan teknik mind 

mapping 

Pembelajaran dengan 
PQ4R  

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Pembelajaran kurang inovatif 

Hasil belajar siswa belum maksimal 

Hasil belajar kimia diprediksi lebih 
baik dengan menggunakan PQ4R 
dengan teknik mind mapping 
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2.8. Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian dan landasan teori tersebut, maka hipotesis yang 

diambil yaitu ada pengaruh pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI pada materi asam basa. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3. 1. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah control group pretest-

posttest design, yaitu penelitian dengan melihat perbedaan pretest maupun posttest 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang disajikan dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Kelompok Pretest Perlakuan Pelaksana Posttest 

I T1 X P T2 

II T1 Y P T2 

Keterangan:  

I = kelas eksperimen 

II = kelas kontrol 

X = pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping 

Y = pembelajaran PQ4R 

P = peneliti 

T1  = pretest sebelum materi asam-basa diberikan 

T2 = posttest belajar kimia materi asam-basa 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


36 
 

 

3. 2. Penentuan Subyek Penelitian 

3.2.1. Populasi 

Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 2 

Bae Kudus tahun pelajaran 2010/2011 seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Jumlah populasi penelitian 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1 XI IPA 1 36 

2 XI IPA 2 37 

3 XI IPA 3 37 

Jumlah 110 

 

3.2.2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik Cluster Random Sampling, 

yakni mengambil 2 kelas secara acak dari populasi (dengan cara mengundi) dengan 

syarat populasi tersebut harus bersifat normal dan homogen. Hal ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan ciri-ciri antara lain siswa mendapat materi berdasarkan 

kurikulum yang sama, siswa yang menjadi objek penelitian duduk pada kelas yang 

sama dan pembagian  kelas tidak ada kelas yang unggulan.  

Kelas XI IPA-3 sebagai kelas kontrol dan XI IPA-2 sebagai kelas eksperimen. 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


37 
 

 

3. 3. Variabel Penelitian 

c. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran PQ4R dengan teknik  

mind mapping. 

d. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar kimia yang dilihat 

dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik  kelas XI semester 2 pada materi asam 

dan basa. 

e. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah kurikulum, guru, materi, dan 

jumlah jam pelajaran yang sama. 

 

3. 4. Metode Pengumpulan Data  

3.4.1.  Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data-data yang 

mendukung penelitian. Data ini akan digunakan untuk analisis tahap awal. Dalam 

penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa daftar nama-nama siswa kelas XI 

serta nilai ulangan semester 1 pada mata pelajaran kimia. 

3.4.2. Metode Tes 

Metode tes ini dipergunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa 

dikaitkan dengan pembelajaran PQ4R dengan teknik mencatat  mind mapping.  Tes 
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digunakan untuk mengukur hasil belajar kimia siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Metode tes yang digunakan adalah pretest dan posttest. Perangkat  tes yang 

digunakan adalah tes pilihan ganda dengan 5 pilihan. 

3.4.3. Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan nilai psikomotorik dan 

afektif siswa selama KBM berlangsung. Dalam pengamatan dicantumkan  indikator – 

indikator yang dijadikan acuan untuk mengukur hasil belajar afektif dan 

psikomotorik. 

3.4.4. Angket atau Kuesioner 

Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat siswa tentang 

pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping dengan pembelajaran 

menggunakan metode konvensional. 

 

3. 5. Instrumen Penelitian 

3.5.1. Materi dan Bentuk Instrumen 

Materi yang digunakan adalah materi pelajaran kimia kelas XI IPA semester 2 

materi  Asam-Basa dengan merujuk pada silabus dan kurikulum yang berlaku. 

Bentuk instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan afektif dan psikomotor, 

lembar angket, dan  soal pretest-posttest. Soal-soal pretest -posttest yang digunakan 

pada penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah tes pilihan ganda dengan lima buah 

kemungkinan jawaban dan satu jawaban yang tepat.  
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3.5.2. Langkah Penyusunan Instrumen Lembar Observasi  

Langkah-langkah penyusunan instrumen lembar observasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan jumlah aspek yang akan diamati untuk penilaian afektif dan 

psikomotorik yang terdiri dari 6 aspek untuk penilaian afektif dan 7 aspek untuk 

penilaian psikomotorik. 

2. Menentukan tipe atau bentuk lembar ovservasi yang berupa daftar check list. 

3. Menyusun aspek-aspek yang telah ditentukan dalam bentuk lembar observasi. 

4. Mengkonsultasikan lembar observasi afektif dan psikomotik yang telah tersusun 

kepada ahli yaitu dosen pembimbing I, dosen pembimbing II, dan guru SMA. 

3.5.3. Langkah Penyusunan Instrumen Angket 

Langkah-langkah penyusunan instrumen lembar angket tanggapan adalah 

sebagai berikut : 

1. Menentukan jumlah aspek yang akan diamati untuk mengetahui tanggapan siswa 

yang terdiri dari 4 aspek dan 12 pertanyaan . 

2. Menentukan tipe atau bentuk angket tanggapan yang berupa daftar check list 

dengan jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. 

3. Menyusun aspek-aspek yang telah ditentukan dalam bentuk lembar angket. 

4. Mengkonsultasikan isi lembar angket tanggapan yang telah tersusun kepada ahli 

yaitu dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. 
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3.5.4. Langkah Penyusunan Instrumen Uji Coba Soal Pretest -  Posttest 

Langkah-langkah penyusunan instrumen uji coba soal pretest-posttest adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengadakan pembatasan dan penyesuaian bahan-bahan instrumen dengan 

kurikulum. Dalam hal ini adalah materi bidang studi kimia materi pokok Asam-

Basa. 

2. Merancang soal posttest 

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 pengetahuan (C1) terdiri dari 12 soal = 24 %. 

Aspek pemahaman (C2) terdiri dari 28 soal = 56 %. 

Aspek penerapan (C3) terdiri dari 5 soal = 10 %. 

Aspek analisis (C4) terdiri dari 5 soal = 10 %. 

d. Menentukan tabel spesifikasi atau kisi-kisi soal 

e. Menyusun butir-butir soal 
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f. Mengujicobakan soal 

g. Menganalisis hasil uji coba, dalam hal validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya beda perangkat tes yang digunakan 

h. Menyusun soal. 

3.5.5. Analisis Instrumen Penelitian Lembar Observasi 

Instrumen-instrumen tersebut diuji vailiditas isi dengan menggunakan expert 

validity yaitu validitas yang disesuaikan dengan  materi pelajaran, kondisi siswa dan 

dikonsultasikan dan disetujui oleh ahli yaitu dosen pembimbing I, dosen pembimbing 

II, dan guru SMA. 

3.5.6. Analisis Instrumen Penelitian Lembar Angket Tanggapan 

Lembar angket tanggapan diuji validitas isi dengan menggunakan expert 

validity yaitu validitas yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan dikonsultasikan 

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

3.5.7. Analisis Uji Coba Perangkat Tes 

1. Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan kevalidan suatu instrumen. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Validitas soal-soal 

posttest dalam penelitian ini ada dua macam yaitu validitas isi soal dan validitas butir 

soal. 
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a. 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. 

b. Validitas Butir Soal 

Untuk menghitung validitas butir soal digunakan rumus Korelasi point 

biserial yaitu sebagai berikut. 

q
p

S
MM

r
t

tp
pbis

−
=  

Keterangan :  

  : Koefisien korelasi point biserial 

Mp : Skor rata-rata kelas yang menjawab benar butir yang 

bersangkutan 

Mt : Skor rata-rata total 

P  : Proporsi peserta yang menjawab benar butir yang 

bersangkutan 

St  : Standar deviasi skor total 

q   : 1-p 

(Arikunto, 2006: 283-284) 

Hasil perhitungan rpbis kemudian digunakan untuk mencari signifikasi (thitung) 

dengan rumus : 

pbisr
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   (Sudjana, 2005: 380) 

Kriteria : jika thitung  ≥ t(1-α) dengan dk (n-2) dan n adalah jumlah siswa, maka 

butir soal adalah valid. 

Berdasarkan uji coba yang dilakukan terhadap 36 siswa kelas XII-IPA-2 SMA 

Negeri 2 Bae diperoleh hasil analisis validitas dari 50 soal yang diujicobakan. 

Contoh perhitungan validitas item soal nomor 1 dengan taraf kepercayaan 95% 

(α=0,5) dan dk = 36-2 = 34  diperoleh ttabel  = 2,032 dan thit = 1,465  tampak dari 

perhitungan bahwa thits < ttabel, maka item soal 1 tidak valid. Perhitungan 

validitas keseluruhan terdapat 33 soal valid dan 17 soal tidak valid (lampiran 

23).  

Tabel 3.3. Validitas Soal 

Kriteria Nomor soal 
Valid 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 
dan 50 

Tidak valid 1, 4, 8, 10, 12, 15, 23, 24, 29, 36, 38, 
43, 45, 46, 47, 48, dan 49 

2. Daya Beda 

Analisis daya pembeda dilakukan dengan tujuan untuk mengetahuai 

kemampuan soal dalam membedakan siswa yang termasuk pandai (kelompok atas) 

dan siswa yang termasuk kelompok kurang (kelompok bawah). 

Cara menentukan daya pembeda adalah sebagai berikut: 

(1). Seluruh siswa tes dibagi 2 yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. 

21
2

r
nrthitung
−

−
=
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(2). Seluruh peserta tes diurutkan mulai dari yang mendapat skor teratas 

sampai terbawah. 

(3). Menghitung daya pembeda soal dengan rumus : 

(Arikunto, 2006:213) 

Keterangan : 

D    = Daya pembeda 

BA = banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JA = banyaknya siswa pada kelompok atas  

JB  = banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Kriteria soal-soal yang dapat dipakai sebagai instrumen berdasarkan daya 

bedanya diklasifikasikan sebagai berikut : 

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) 

JB
BB

JA
BA  D −=
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Dari perhitungan daya beda soal no.1 diperoleh D = 0,17 (lampiran 23); 

artinya item 1 mempunyai daya pembeda ‘jelek’. Hasil analisis daya pembeda soal 

disajikan dalam tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Hasil analisis daya pembeda soal 

Kriteria Nomor soal Jumlah 
Sangat jelek Tidak ada 0 

Jelek 1, 4, 8, 10, 12, 15, 23, 24, 28, 29, 38, 43, 45, 46, 
47, 48, dan 49 

17 soal 

Cukup 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 
27, 32, 34, 36,  37,  39, 40, 41, 42,  44, dan 50 

25 soal 

Baik 9, 17, 18, 21, 30, 31, 33, dan 35 8  soal 
Sangat Baik Tidak ada  0 

 

3. Tingkat Kesukaran 

Ditinjau dari tingkat kesukaran, soal yang terlalu mudah tidak merangsang 

siswa untuk memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu sukar dapat menyebabkan 

siswa cepat putus asa. Jadi soal yang baik adalah soal yang memiliki tingkat 

kesukaran seimbang, artinya soal tersebut tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar.  

Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,00 

(Arikunto, 2006:207). 

Tingkat kesukaran soal dihitung dengan menggunakan rumus : 

JS
BP=
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Keterangan : 

P : Indeks kesukaran  

B : Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS : Jumlah seluruh siswa pengikut tes 

(Arikunto, 2006:208) 

Adapun kriteria yang digunakan untuk menunjukkan indeks kesukaran soal 

adalah: 

P = 0,00 

0,00 < P ≤ 0,30 

0,30 < P ≤ 0,70 

0,70 < P < 1,00 

P = 1,00 

Sangat Sukar 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Sangat Mudah  

 

(Arikunto, 2006: 210) 

 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal no.1 diperoleh IK = 0,86 (lampiran 

23).  Hal ini berarti item soal 1 termasuk kriteria mudah. Hasil analisis indeks 

kesukaran soal disajikan dalam tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Hasil analisis indeks kesukaran soal 

Kriteria Nomor soal Jumlah 
Sukar 6, 7, 29, 36, 38, dan 48 6 soal 

Sedang 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 
49, dan 50 

29 soal 

Mudah 1, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 24, 28, 39, 41, 42, 
dan 47 

15 soal 

 
4. Reliabilitas 

Suatu hasil tes dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi apabila 

memberikan hasil yang relatif tetap bila digunakan pada kesempatan lain. Reliabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan rumus KR-21 yang dinyatakan dengan rumus : 

 

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas tes secara keseluruhan 

Vt = Varians skor total 

M =  = rata – rata skor total 

K = Jumlah butir soal   (Arikunto,2006:189) 

Perhitungan reliabilitas diperoleh harga r11 sebesar 0,775 (lampiran 23). 

 

 

 

( )




 −−





−
=

Vt
MKM

K
Kr 1

111
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3.5.8. Hasil Analisis Uji Coba Soal 

Soal-soal yang dipakai untuk evaluasi hasil belajar yaitu soal yang memenuhi 

kriteria valid, reliabel, daya pembeda minimal cukup dan soal yang tidak terlalu sukar 

atau terlalu mudah. Hasil analisis uji coba soal disajikan dalam tabel 3.6. Soal yang 

digunakan untuk evaluasi hasil belajar dalam penelitian sebanyak 30 soal, yang terdiri 

atas : 

Aspek pengetahuan (C1) sebanyak  6 soal = 20%, 

Aspek pemahaman (C2) sebanyak  20 soal = 67%, 

Aspek penerapan (C3) sebanyak 2 soal = 6%, 

Aspek analisis (C4) sebanyak 2 soal = 6%. 

Tabel 3.6 Hasil analisis uji coba soal 

Kriteria Nomor soal Jumlah 
Soal layak 

pakai 
2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
39, 40, 41, 42, 44, dan 50 

32 soal 

Soal dipakai 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 
25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 
41, 42, 44, dan 50 

30 soal 

 

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. 
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3.6.1. Analisis data tahap awal 

Data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis sebagai berikut: 

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  

Langkah-langkah uji normalitas data sebagai berikut. 

1) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah. 

2) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas. 

3) Menghitung rata-rata dan simpangan baku. 

4) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas. 

5) Menghitung nilai Z dari setiap batas kelas dengan rumus sebagai berikut. 

(Sudjana, 2005: 138) 

6) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan menggunakan 

tabel. 

7) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva dengan rumus sebagai 

berikut. 

 
( )∑

=

−
=

k
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E
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1

2
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Keterangan : 

X2 = chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

K  = banyaknya kelas 

Harga hitung
2χ  dikonsultasikan dengan tabel

2χ  dengan taraf signifikan 5% dan 

derajat kebebasan (dk) = K-3. Data terdistribusi normal jika hitung
2χ  < tabel

2χ  Data 

yang digunakan adalah nilai ulangan akhir semester I bidang studi kimia yang 

diambil dari daftar nilai SMA Negeri 2 Bae.  

3.6.1.2. Uji Homogenitas Populasi 

Syarat diizinkannya penggunaan teknik cluster random sampling adalah 

apabila semua kelas yang ada dalam populasi homogen. Oleh karena itu sebelum 

teknik cluster random sampling digunakan, perlu dilakukan uji homogenitas. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah populasi berangkat dari titik tolak yang sama. 

Uji homogenitas dapat dihitung sebagai berikut : 

Ho : σ1
2  = σ2

2   Ha  : σ1
2  ≠ σ2

2 

Langkah-langkah perhitungan adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung S2dari masing-masing kelas. 

2. Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

 

( )
( )∑

∑
−

−
=

1
1 2

2

ni
Sini

S
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3. Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

 

4. Menghitung nilai χ2 dengan rumus: 

 

(Sudjana, 2005: 263) 

Keterangan: 

si
2 = variansi masing-masing kelompok 

s2 = variansi gabungan 

B = koefisien Bartlet 

ni = jumlah siswa dalam kelas 

Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut : 

(1) Ho diterima jika χ2
hitung < χ2

(1-α)(k-1) (taraf signifikan 5%). Hal ini berarti 

varians dari populasi tidak berbeda satu dengan yang lain atau sama 

(homogen). 

(2) Ho ditolak jika χ2
hitung ≥ χ2

 (1-α)(k-1) (taraf signifikan 5%). Hal ini berarti salah 

satu varians dari populasi berbeda dengan yang lain atau tidak sama (tidak 

homogen).  

3.6.2. Analisis Data Tahap akhir 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, maka dilaksanakan tes 

akhir. Dari hasil tes akhir ini akan diperoleh data yang digunakan sebagai dasar dalam 

menguji hipotesis dalam penelitian ini.  

( ) ( )∑ −= 1log 2 niSiB

( ) ( ){ }∑ −−= 22 log110ln SiniBχ
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3.6.2.1. Uji Normalitas Data 

Uji ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang akan 

dianalisis. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-kuadrat. 

( )∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2χ
 

2χ  = chi kuadrat 

iO   = frekuensi pengamatan 

iE   = frekuensi yang diharapkan 

K    = banyaknya kelas 

Membandingkan harga chi kuadrat data dengan tabel chi kuadrat dengan taraf 

signifikan 5% kemudian menarik kesimpulan, jika hitung
2χ  < tabel

2χ  maka data 

berdistribusi normal. 

3.6.2.2. Uji Kesamaan Dua Varians  

Uji kesamaan dua varians bertujuan untuk mengetahui apakah kelas 

eksperimen dan kontrol mempunyai tingkat varians yang sama atau tidak, sehingga 

dapat digunakan untuk menentukan uji hipotesis yang digunakan. 

terkecilian
terbesarian

F
var
var

=   

(Sudjana, 2005:250). 

Peluang yang digunakan ½ α (α adalah signifikasi dalam hal ini adalah 5%). 

dk untuk pembilang n1-1 dan dk untuk penyebut n2-1. 
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Kriteria yang digunakan, jika harga Fhitung  <  Ftabel maka kedua kelas 

mempunyai varians yang sama 

3.6.2.3. Uji Hipotesis 

3.6.2.3.1. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Hasil Belajar 

Uji ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar kelas eksperimen lebih 

baik dari kelas kontrol atau tidak.  Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 

 

2
)1()1(

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

snsns     

(Sudjana, 2005:239). 

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

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

belajar kimia kelas eksperimen tidak lebih baik dari nilai rata-rata hasil 

belajar kimia kelas kontrol  

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

belajar kimia kelas eksperimen lebih baik dari pada rata-rata hasil 

belajar kimia kelas kontrol. 

3.6.2.3.2. Uji Korelasi 

Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ditentukan  menggunakan 

koefisien korelasi biserial. Kategori pertama dalam penelitian ini adalah kelas yang 

mendapat pembelajaran PQ4R dengan teknik Mind Mapping sedangkan kategori 

kedua adalah kelas yang mendapat pembelajaran PQ4R.  Alasan penggunaan rumus 

( )

21

21

11
nns

xxthitung
+

−
=
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koefisien biserial adalah variabel bebas (pembelajaran PQ4R dengan teknik mind 

mapping) berupa variabel dikotomi buatan dan variabel terikatnya (hasil belajar) 

berupa variabel kontinyu.  

Koefisien korelasi biserial dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

( )
uSy

pqYYrb
21 −

=  

 (Sudjana, 2005:390). 

Tingkat hubungan antar variabel dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.7 Pedoman untuk memberikan interprestasi terhadap koefisien  korelasi 

 

 

 

 

(Sugiyono 2007: 231) 

Pengujian signifikansi koefisien korelasi, digunakan uji t dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho : pembelajaran PQ4R dengan teknik Mind Mapping tidak berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. 

Ha : pembelajaran PQ4R dengan teknik Mind Mapping berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa 

 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 
Sangat kuat 
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Rumus yang digunakan : 

21

2

b

b

r

nrt
−

−
=  

Kriteria pengujian: Tolak Ho jika thitung < ttabel dengan dk = n-2. 

3.6.2.3.3. Koefisien Determinasi 

Harga koefisien determinasi adalah rb
2, sehingga pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dapat diketahui (Sudjana, 2005). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien determinasi: 

Koefisien determinasi = rb
2. 100% 

Keterangan : 

rb
2   =  indeks determinasi yang diperoleh dari harga kuadrat rb koefisien korelasi 

biserial. 

3.6.2.4. Uji ketuntasan belajar 

Ketuntasan belajar digunakan untuk memperkuat bahwa pembelajaran 

PQ4R dengan teknik Mind Mapping memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

sehingga pendekatan ini efektif digunakan. 

KKM yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 73. Menurut Mulyasa 

(2007), ketuntasan belajar klasikal atau ketuntasan belajar kelas dilihat dari jumlah 

siswa yang mampu mencapai KKM sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa yang 

ada di kelas tersebut.  
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Data yang digunakan dalam uji ini yaitu nilai posttestt materi Asam Basa. 

Uji ketuntasan belajar dihitung tiap kelas baik kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol.  

Ketuntasan belajar dari masing-masing kelompok dapat diuji dengan rumus: 

 

n
s

oxt µ−
=              (Sugiyono, 2007:96) 

Keterangan: 

µo = rata–rata batas ketuntasan belajar  

s = standard deviasi 

n = banyaknya siswa 

x = rata–rata nilai yang diperoleh 

Hipotesis yang diuji dalam analisis ini yaitu : 

Ha : µo ≥ 73 (telah mencapai ketuntasan belajar). 

Ho : µo < 73 (belum mencapai ketuntasan belajar). 

Kriteria pengujian: Ha diterima jika thitung ≥ t(1-α)(n-1) dengan taraf signifikan α 

= 5%, yang berarti kelas mencapai ketuntasan belajar. 

Persentase siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar dalam satu kelas 

dihitung menggunakan rumus: 

%100x
siswaseluruhjumlah

tuntasyangsiswajumlah
klasikalbelajarKetuntasan =  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bae, maka 

hasil penelitian disajikan dalam bentuk hasil analisis tahap awal dan hasil analisis 

tahap akhir.  

4.1.1 Hasil Analisis Tahap Awal 

4.1.1.1 Uji Normalitas  

 Hasil perhitungan uji normalitas data ulangan semester 1 disajikan pada tabel 

4.1. 

Tabel 4.1 Hasil perhitungan uji normalitas data ulangan semester 1 

Kelas n χ2
hitung χ2

tabel Kriteria 

XI IPA 1 36 2, 07 9, 49 normal 

XI IPA 2 37 1, 47 7, 81 normal 

XI IPA 3 37 4, 48 9, 49 normal 

   Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada lampiran 25-27 
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4.1.2.Uji Homogenitas 

Hasil perhitungan uji homogenitas data ulangan semester 1 disajikan pada tabel 

4.2. 

 Tabel 4.2 Hasil perhitungan uji homogenitas data populasi 

Kelas n χ2
hitung  χ2

tabel Kriteria 
XI IPA 1 36 

0, 689 5, 99 Homogen XI IPA 2 37 
XI IPA 3 37 

Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada lampiran 28 

4.1.2 Analisis Data Tahap Akhir 

Analisis tahap akhir menggunakan data dari hasil belajar dengan instrumen tes 

obyektif sebanyak 30 soal. Hasil pretest dan posttest aspek kognitif kelas eksperimen 

dan kelas kontrol disajikan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil perhitungan pretest-posttest aspek kognitif 

Sumber 

Variansi 

Kelas Ekeperimen Kelas Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Rata-rata 31 81 29,7 75 

Varians 65 45 48 42 

SD 8 6,7 6,9 6,5 

    Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada lampiran 29-30 
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4.1.2.1 Uji Normalitas  

 Hasil perhitungan uji normalitas posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

disajikan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil perhitungan uji normalitas posttest 

Kelas χ 2
hitung χ 2

tabel Kriteria 

Eksperimen  8,58 9,49 Berdistribusi normal 

Kontrol  7,83 9,49 Berdistribusi normal 

 Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada lampiran 31-32 

 

4.1.2.2 Uji Kesamaan Dua Varians 

   Hasil perhitungan uji kesamaan dua varians  diperoleh  Fhitung = 1,07  <  Ftabel 

= 1,74 (lampiran 35) berarti bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

varians yang sama.  

 

4.1.2.3 Uji Hipotesis 

4.1.2.3.1 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Hasil Belajar 

 Hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar diperoleh thitung= 3,54  

> t(1-1/2α) = 1,99 (lampiran 36) maka rata–rata hasil belajar kelas eksperimen lebih 

baik daripada kelas kontrol. 
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4.1.2.3.2 Uji Korelasi 

Hasil perhitungan korelasi diperoleh thitung = 5,63 sedangkan ttabel = 1,99 maka thitung = 

5,63 > ttabel = 1,99 (lampiran 33) sehingga Ha diterima, maka metode PQ4R dengan 

teknik mind mapping berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

4.1.2.3.3 Koefisien Determinasi 

Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh 22,92% (lampiran 34). Hal 

ini berarti hasil belajar materi asam dan basa 22,92% ditentukan oleh penerapan 

metode PQ4R dengan teknik mind mapping sisanya 77,08% ditentukan oleh faktor 

lain.  

4.1.2.4 Perhitungan Ketuntasan Belajar 

Hasil perhitungan ketuntasan belajar disajikan pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Hasil perhitungan ketuntasan belajar 

Kelas χ 2
hitung χ 2

tabel Kriteria  Persen ketuntasan 

Eksperimen  7,17 2,03 Tuntas  91,9 % 

Kontrol  2,33 2,03 Tuntas  86,5 % 

  Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada lampiran 37-38 
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4.1.2.5 Analisis Deskriptif untuk Data Hasil Afektif dan Psikomotor 

4.1.2.5.1 Hasil Belajar Ranah Afektif 

Hasil rata-rata nilai afektif  kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada 

tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil rata-rata nilai afektif   

No Aspek 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori 

1 Kehadiran Siswa  di 
kelas 3,95 

ST 
3,92 

ST 

2 Keseriusan dan 
ketepatan waktu siswa 
menyerahkan tugas 

3,03 
T 

3,00 
T 

3 Perhatian Siswa saat 
mengikuti pelajaran 3,70 

ST 
3,30 

T 

4 Keaktifan siswa dalam 
mengajukan 
pertanyaan 

2,97 
T 

2,41 
C 

5 Keberanian siswa 
mengerjakan tugas di 
depan kelas 

3,03 
T 

3,08 
T 

6 
Kejujuran dalam 
mengerjakan tes 3,22 T 3,03 

T 

Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada lampiran 39-40 
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 Perbandingan rata-rata skor tiap aspek untuk data hasil afektif disajikan dalam 

gambar 4.1. 

 

     Gambar 4.1 Grafik perbandingan rata-rata skor tiap aspek afektif 

4.1.2.5.2 Hasil Belajar Ranah Psikomotorik  

Hasil rata-rata nilai psikomotorik kelas eksperimen dan kelas kontrol 

disajikan pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil rata-rata nilai psikomotorik 

No Aspek 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori 
A Persiapan siswa dalam 

melaksanakan 
praktikum 

3,89 
ST 

3,86 
ST 

B Keterampilan 
menggunakan alat 3,08 

T 
3,35 

T 

C Pastisipasi dalam 
kelompok  3,57 

ST 
3,41 

ST 

D Pengamatan Hasil 
Praktikum 3,43 

ST 
2,81 

T 
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E Penguasaan langkah-
langkah praktikum 3,49 

ST 
3,27 

T 

F 
Kebersihan alat dan 
tempat praktikum 3,86 ST 3,57 

ST 

G Pelaporan hasil 
praktikum 3,14 T 3,29 T 

Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada lampiran 41-42 

 Rata-rata nilai psikomotorik tiap aspek disajikan dalam gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Perbandingan Rata-rata skor tiap aspek psikomotorik 

4.1.2.5.3  Hasil Angket Tanggapan Siswa 

Hasil analisis tanggapan siswa terhadap pembelajaran disajikan dalam pada tabel 

4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Tanggapan Siswa terhadap pembelajaran 

No. Indikator 
Persentase 

Sangat 
Setuju Setuju Kurang 

Setuju 
Tidak 
Setuju 

1 Saya selalu hadir di kelas selama 
pembelajaran berlangsung 72,97 27,03 0,00 0,00 
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2 Saya memperhatikan setiap 
penjelasan yang diberikan oleh guru 27,03 72,97 0,00 0,00 

3 
Saya belajar sungguh-sungguh 
karena saya senang dengan 
pelajaran Kimia materi Asam- Basa 

10,81 81,08 8,11 0,00 

4 
Saya tidak mengalami kesulitan 
selama mempelajari Kimia materi 
Asam- Basa 

5,41 56,76 27,03 8,11 

5 

Saya dapat mengaitkan materi 
Asam- Basa dengan kehidupan 
sehari-hari setelah melakukan 
pembelajaran dan praktikum dan 
dengan bimbingan dari guru 

16,22 56,76 27,03 0,00 

6 Saya bersemangat mengikuti 
pelajaran kimia materi Asam- Basa 21,62 70,27 8,11 0,00 

7 
Saya berani mengungkapkan 
gagasan/ pendapat/ jawaban di 
depan kelas 

8,11 37,84 40,54 10,81 

8 Saya mengerjakan setiap tugas yang 
diberikan oleh guru 32,43 59,46 8,11 0,00 

9 
Saya menyukai belajar dengan cara 
PQ4R dengan mind mapping 
disertai bimbingan guru 

16,22 64,86 18,92 0,00 

10 Saya membantu teman apabila 
mengalami kesulitan 29,73 51,35 13,51 2,70 

11 Saya berdiskusi dengan teman 
dalam menyelesaikan tugas 43,24 54,05 0,00 0,00 

12 Saya menyukai sikap guru dalam 
mengajar 16,22 64,86 18,92 0,00 

Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada lampiran 44 
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 Gambar analisis tanggapan siswa terhadap pembelajaran disajikan dalam gambar 

4.3 

 

Gambar 4.3 Hasil Analisis angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

4.2 PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dan seberapa besar pengaruh 

pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping terhadap hasil belajar.  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yaitu memberi perlakuan 

pada sampel yang telah dipilih. Pengujian tahap awal yaitu uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji kesamaan awal populasi, pengujian awal menggunakan data 

ulangan akhir semester I dari populasi kelas XI.  

Analisis data dilakukan dua tahap, tahap awal dan akhir. Analisis data tahap 

awal meliputi uji normalitas, analisis kesamaan varian, dan homogenitas yang 

berfungsi untuk mengetahui keadaan awal populasi dan analisis hasil uji coba soal. 

Analisis data tahap akhir meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua varians, uji 
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perbedaan dua rata-rata, analisis pengaruh antar variable, koefisien determinasi, 

analisis aspek afektif dan psikomotorik, serta analisis tanggapan siswa.  

 Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa masing-masing kelas XI 

berdistribusi normal, homogen dan mempunyai rata-rata populasi yang sama 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua siswa mempunyai kondisi awal yang sama.  

Diperoleh dua kelas yang digunakan sebagai kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pada kelas eksperimen digunakan pembelajaran PQ4R dengan teknik mind 

mapping dan kelas kontrol digunakan pembelajaran PQ4R.  

Sebelum kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapatkan perlakuan, terlebih 

dahulu dilaksanakan pretest yang bertujuan untuk mengetahui kondisi awal kelas 

kontrol dan kelas eksperimen.  

Selanjutnya setelah pemberian pretest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, 

peneliti memberikan materi pembelajaran sebanyak 5 kali pertemuan. Pada tiap 

pertemuan pembelajaran dilakukan 6 langkah pembelajaran PQ4R baik di kelas 

eksperimen maupun kontrol. Perbedaan perlakuan ada pada langkah kelima yaitu 

langkah recite, pada kelas kontrol siswa membuat catatan biasa, sedangkan pada 

kelas eksperimen siswa harus membuat catatan berbentuk mind map. 

Dalam penelitian ini, posttest dilakukan setelah pembelajaran selesai pada 

pertemuan ke 5. Berdasarkan analisis nilai posttest diperoleh data berdistribusi 

normal, mempunyai varians yang sama dan ada perbedaan rata-rata hasil belajar 

siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari analisis korelasi biserial 

diperoleh koefisien biserial sebesar 0,48. Besar pengaruh pembelajaran PQ4R dengan 
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teknik mind mapping terhadap hasil belajar dihitung dengan rumus koefisien 

determinasi dan diperoleh hasil pengaruh sebesar 22,92%. 

Setelah diberikan pembelajaran dengan perlakuan yang berbeda, maka 

dilaksanakan posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil perhitungan posttest 

aspek kognitif, ketuntasan  kelas eksperimen sebesar 91,89% dan ketuntasan kelas 

kontrol sebesar 86,49%, maka ketuntasan posttest aspek kognitif kelas eksperimen 

lebih besar dari kelas kontrol. Terdapat 3 siswa kelas eksperimen dan 5 siswa kelas 

kontrol belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 73. Kelas kontrol 

dan kelas eksperimen dinyatakan telah mencapai ketuntasan klasikal karena 

persentase ketuntasannya lebih dari 85%. Hasil nilai rata-rata posttest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol  ditunjukkan pada gambar 4 4. 

 

Gambar 4.4 grafik rata-rata nilai kognitif 
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Pencapaian rata-rata nilai kimia pada kelas eksperimen yang menggunakan 

pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping lebih tinggi dibandingkan dengan 

rata-rata kelas kontrol yang menggunakan strategi pembelajaran PQ4R. Hal tersebut 

disebabkan karena pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping membiasakan 

siswa berfikir secara asosiasi (berurutan) sehingga mudah memahami materi. 

Sedangkan kecenderungan yang timbul pada kelas kontrol adalah sikap siswa yang 

tidak terbiasa berfikir secara asosiasi (berurutan).  Perbedaan rata-rata antara kelas 

eksperimen dan kontrol sebesar 6. Hal ini disebabkan pada penelitian ini perlakuan 

berbeda yang diberikan pada kelas eksperimen dan kontrol adalah teknik mind 

mapping saja sehingga perbedaan nilai yang terjadi tidak terlalu besar. 

Disamping penilaian terhadap ranah kognitif, peneliti juga melakukan penilaian 

terhadap ranah afektif dan psikomotorik. Rata-rata nilai afektif kelas eksperimen dan 

kontrol disajikan pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 grafik rata-rata nilai afektif 
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Hasil analisis rata-rata nilai afektif kelas eksperimen sebesar 82,55% dan kelas 

kontrol sebesar 78,04%.  Kelas eksperimen mendapat rata-rata nilai afektif yang lebih 

besar daripada kelas kontrol. Perbedaan nilai yang terjadi terdapat pada aspek 

perhatian siswa saat mengikuti pelajaran, keaktifan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan, dan kejujuran dalam mengerjakan tes.  

Kelas eksperimen lebih memperhatikan dalam proses pembelajaran. Hal ini 

disebabkan kelas eksperimen membuat catatan berbentuk mind map sehingga kelas 

eksperimen lebih tertarik terhadap pembelajaran daripada kelas kontrol yang 

membuat catatan biasa. Pada  aspek keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol belum mencapai nilai rata-rata 3. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol masih pasif dalam 

pembelajaran. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya  siswa 

tidak terbiasa mengajukan pertanyaan selama pembelajaran dengan guru pengampu 

Kimia. Meskipun demikian, kelas eksperimen mendapat kategori tinggi untuk aspek 

keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan, sedangkan kelas kontrol mendapat 

kategori cukup untuk kategori tersebut. Sedangkan perbedaan nilai afektif pada aspek 

kejujuran dalam mengerjakan tes disebabkan siswa kelas eksperimen lebih 

memahami materi sehingga pada saat mengerjakan tes siswa kelas eksperimen lebih 

percaya diri dalam menjawab soal tes daripada siswa kelas kontrol. 

 Sedangkan rata -rata nilai psikomotorik kelas eksperimen dan kontrol 

disajikan pada gambar 4.6 
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Gambar 4.6 grafik rata-rata nilai psikomotorik 

 

Hasil analisis rata-rata nilai  psikomotorik kelas eksperimen sebesar 87,4% dan 

kelas kontrol sebesar 84,2%, sehingga rata-rata nilai  psikomotorik kelas eksperimen 

lebih tinggi dari kelas kontrol. 

Indikator penilaian psikomotorik antara lain aspek persiapan siswa dalam 

melaksanakan praktikum memiliki nilai rata-rata yang hampir sama untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mempersiapkan praktikum dengan baik. Aspek keterampilan menggunakan alat 

memiliki kategori yang sama yaitu kategori tinggi tetapi kelas kontrol memiliki nilai 

rata-rata yang lebih besar daripada kelas eksperimen. Hal ini dapat disebabkan oleh 

siswa kelas kontrol yang cenderung tenang dibandingkan dengan siswa kelas 

eksperimen selama praktikum sehingga lebih memperhatikan penjelasan dari guru 
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mengenai penggunaan alat praktikum. Aspek partisipasi dalam kelompok mendapat 

kategori yang sama yaitu sangat tinggi, hal ini dikarenakan siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol sama-sama dapat bekerja sama dengan rekan satu kelompok 

maupun lain kelompok. Pada aspek  pengamatan hasil praktikum dan aspek 

penguasaan langkah-langkah praktikum, kelas eksperimen mendapat nilai rata-rata 

dengan kategori sangat tinggi sedangkan kelas kontrol mendapat nilai rata-rata 

dengan kategori tinggi. Hal ini dikarenakan selama pelaksanaan praktikum, siswa 

eksperimen lebih aktif bertanya kepada guru dan asisten laboratorium daripada siswa 

kelas kontrol sehingga hasil praktikum yang diperoleh lebih baik dan langkah-

langkah praktikum pun lebih dikuasai. Aspek kebersihan alat dan tempat praktikum 

dan pelaporan hasil praktikum mendapat kategori yang sama untuk kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Namun, untuk aspek pelaporan hasil praktikum kelas kontrol 

mendapat nilai yang lebih tinggi daripada kelas eksperimen. Hal ini dikarenakan 

laporan yang dikumpulkan oleh kelas kontrol lebih lengkap, rapi, dan jelas daripada 

kelas eksperimen.   

Berdasarkan analisis hasil angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan pada kelas eksperimen dengan pembelajaran PQ4R dengan mind 

mapping diperoleh  72,97%  siswa menyatakan sangat setuju dan 27,03% siswa 

menyatakan setuju pada indikator kehadiran siswa dalam pembelajaran.  Pada 

indikator siswa memperhatikan penjelasan guru menunjukkan bahwa siswa memiliki 

motivasi yang cukup besar untuk selalu memperhatikan penjelasan  guru. Pada 

indikator kesungguhan siswa  dapat disimpulkan bahwa lebih dari 90% siswa 
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bersungguh-sungguh karena senang dengan pelajaran kimia. Pada indikator mengenai 

keadaan akademik ditunjukkan bahwa lebih dari 50% siswa tidak mengalami 

kesulitan selama mempelajari pelajaran kimia dan dapat mengaitkan materi asam 

basa dengan kehidupan sehari-hari setelah pembelajaran dan praktikum. Pada 

indikator  mengenai partisipasi siswa diperoleh lebih dari 90% siswa bersemangat 

mengikuti pembelajaran, lebih dari  90% siswa selalu mengerjakan setiap tugas yang 

diberikan guru, dan lebih dari 70% siswa menyukai pembelajaran PQ4R dengan mind 

mapping. Namun, lebih dari 50% siswa belum berani mengungkapkan 

gagasan/pendapat/jawaban di depan kelas. Hal ini menunjukkan bahwa metode PQ4R 

dengan mind mapping menarik bagi siswa, tetapi belum dapat mendorong siswa 

untuk lebih berani mengungkapkan gagasan/pendapat/jawaban di depan kelas.  Pada 

indikator mengenai keadaan sosial diperoleh lebih dari 70% siswa menyatakan saling 

membantu jika ada kesulitan dan berdiskusi dalam mengerjakan tugas. 

Dengan melihat ketiga ranah hasil belajar dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol serta angket tanggapan siswa yang diberikan pada kelas eksperimen dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, hasil belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran PQ4R dengan teknik Mind mapping lebih baik daripada pembelajaran 

PQ4R.  

Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan peneliti selama 

melaksanakan penelitian, terdapat beberapa kelebihan pada pembelajaran PQ4R 

dengan teknik mind mapping antara lain : (1) meningkatkan ketertarikan siswa untuk 

selalu memperhatikan materi  yang disampaikan,  (2)siswa merasa senang dan 
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termotivasi mengikuti pelajaran kimia, (3) pemahaman siswa terhadap materi lebih 

jelas, (4)meningkatkan kreativitas siswa melalui pembuatan mind map. 

Namun, terdapat pula kekurangan pada pembelajaran PQ4R dengan teknik mind 

mapping yaitu:(1)tidak semua siswa membuat mind map sendiri, ada yang hanya 

meng-copy mind map milik siswa yang lain dan (2)tidak semua siswa selalu 

menggunakan mind map dalam belajar. 
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BAB 5 

PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yaitu:  

Ada pengaruh pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping terhadap 

hasil belajar siswa materi asam basa. Pengaruh pembelajaran PQ4R dengan 

teknik mind mapping terhadap hasil belajar siswa materi asam basa yaitu 

sebesar 22,92%.  

5.2. Saran 

 Saran yang dapat disampaikan terkait penelitian ini sebagai berikut : 

1.  Agar pembelajaran PQ4R dengan teknik mind mapping dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil belajar. 

2. Guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran PQ4R dengan teknik 

mind mapping dengan berbagai variasi sehingga dapat diterapkan pada 

materi selain asam dan basa, bahkan untuk mata pelajaran selain kimia.  

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk lebih menegaskan hasil 

penelitian di samping guna menambah data empiris yang lebih meyakinkan. 

Guru juga dapat menguji tingkat keterlaksanaan pembelajaran kimia dengan 

model ini, misalnya melalui penelitian tindakan kelas. 

4. Apabila dilakukan penelitian atau pembelajaran dengan teknik mind 

mapping hendaknya mind map yang dibuat oleh siswa merupakan mind map
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 buatan tangan siswa itu sendiri (bukan dibuat dengan komputer atau dibuat 

oleh orang lain), karena apabila tidak buatan tangan siswa itu sendiri maka 

keefektifan mind map tersebut tidak dapat maksimal. 
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Nama Sekolah  : SMA 
Mata Pelajaran  : KIMIA 
Kelas/Semester  : XI/2 
Standar Kompetensi          :  4. Memahami  sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya. 
Alokasi Waktu              : 16 jam  

Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
bahan/al
at 

4.1 Mendeskripsikan 
teori-teori asam 
basa dengan 
menentukan sifat 
larutan dan 
menghitung pH 
larutan.  

 

§ Teori Asam Basa 
 

§ Menjelaskan pengertian asam 
basa Arrhenius, Bronsted dan 
Lowry serta asam basa Lewis 
melalui metode PQ4R. 
§ Berlatih menentukan pasangan 

asam-basa Bronsted-Lowry 
 

§ Menjelaskan pengertian asam dan basa 
menurut Arrhenius 
§ Menjelaskan pengertian asam dan basa 

menurut Bronsted dan Lowry 
§ Menuliskan persamaan reaksi asam dan 

basa menurut Bronsted dan Lowry dan 
menunjukkan pasangan asam dan basa 
konjugasinya 
§ Menjelaskan pengertian asam dan basa 

menurut Lewis 
 

§ Jenis tagihan 
Latihan soal 
Ulangan 

• Bentuk instrumen 
Performans (kinerja 
dan sikap), laporan 
tertulis,  

  Tes tertulis 

2 jam § Sumber 
Buku 
kimia 
§ Bahan  
Lembar 
kerja. 

 § Sifat larutan asam 
dan basa. 

 
 
 
 
 
 
§ Derajat Keasaman 

(pH) 
 
 
 
 
 
§ Derajat ionisasi dan 

tetapan asam dan 
tetapan basa 

 
 

§  Merancang dan melakukan 
percobaan untuk 
mengidentifikasi asam dan basa 
dengan berbagai indikator  
melalui kerja kelompok di 
laboratorium. 
§ Menyimpulkan sifat asam atau 

basa dari suatu larutan. 
 
§  Merancang dan melakukan 

percobaan untuk memperkirakan 
pH suatu larutan elektrolit yang 
tidak dikenal berdasarkan hasil 
pengamatan trayek perubahan 
warna berbagai indikator asam 
dan basa melalui kerja kelompok 
laboratorium. 
§ Menyimpulkan trayek pH asam 

basa. 
 

§ Mengidentifikasi sifat larutan asam dan 
basa dengan berbagai indikator. 

 
 
 
 
 
 
§ Memperkirakan pH suatu larutan elektrolit 

yang tidak dikenal berdasarkan hasil 
pengamatan trayek perubahan warna 
berbagai indikator asam dan basa. 

 
 
 
 
§ Menjelaskan pengertian kekuatan asam 

dan menyimpulkan hasil pengukuran pH 
dari beberapa larutan asam dan basa 
yang konsentrasinya sama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 jam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Sumber 
Buku 
kimia 
§ Bahan  
Lembar 
kerja, 
Bahan/ala
t untuk 
praktek 
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Kompetensi dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
bahan/al
at 

 
 
 
 
 
 
 
§ Aplikasi konsep pH 

dalam pencemaran 
 

§  Menghubungkan kekuatan asam 
atau basa dengan derajat 
pengionan ( α ) dan tetapan 
asam (Ka) atau tetapan basa ( 
Kb)  

 
§ Menghitung pH dan derajat 

ionisasi larutan  dari data 
konsentrasinya 

 
§ Meneliti dan menghitung pH air 

sungai di sekitar sekolah/rumah  
dalam kerja  kelompok  

§ Menghubungkan kekuatan asam atau 
basa dengan derajat pengionan ( α ) dan 
tetapan asam (Ka) atau tetapan basa 
(Kb)  

 
§ Menghitung pH larutan asam atau basa 

yang diketahi konsentrasinya. 
 
§  Menjelaskan penggunaan konsep pH 

dalam lingkungan. 
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Tujuan Pembelajaran Jenjang Jumlah 
soal C1 C2 C3 C4 

1. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat larutan asam dan basa 1, 2    2 

2. Siswa dapat menyebutkan pengertian asam dan basa 

menurut Arrhenius 

3 4   2 

3. Siswa dapat menyebutkan pengertian asam dan basa 

menurut Bronsted dan Lowry 

 5   1 

4. Siswa dapat menuliskan persamaan reaksi asam dan basa 

menurut Bronsted dan Lowry  

 6,7   2 

5. Siswa dapat menunjukkan pasangan asam dan basa 

konjugasi dari persamaan reaksi asam dan basa menurut 

Bronsted dan Lowry  

8 9, 10   3 

6. Siswa dapat menyebutkan pengertian asam dan basa 

menurut Lewis 

11    1 

7. Siswa dapat mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa 

dengan berbagai indikator 

 12,13,14   3 

8. Siswa dapat memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang 

tidak dikenal berdasarkan hasil pengamatan trayek 

perubahan warna berbagai indikator asam dan basa 

   15, 16 2 

9. Siswa dapat menjelaskan pengertian kekuatan asam 17, 18,19,20 21, 22,23  24, 25 9 

Kisi-kisi Soal Uji Coba 
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Mata Pelajaran : Kimia 
Kelas / Semester : XI/2 
Pokok Bahasan : Larutan Asam Basa 
 

Lam
piran 2 
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10. Siswa dapat menyimpulkan hasil pengukuran pH dari 

beberapa larutan asam dan basa yang konsentrasinya sama 

 27 26  2 

11. Siswa dapat menyebutkan definisi derajat ionisasi 28 29, 30   3 

12. Siswa dapat menghubungkan kekuatan asam atau basa 

dengan derajat ionisasi (α) dan tetapan asam (Ka) atau 

tetapan basa (Kb)  

 31,33, 34 32, 35  5 

13. Siswa dapat menghitung pH larutan asam atau basa yang 

diketahui konsentrasinya 

 36, 37, 
38, 39, 
40, 42, 
43 

41, 44, 
45, 46, 
47 

48 13 

14. Siswa dapat menjelaskan penggunaan konsep pH dalam 

lingkungan 

49, 50    2 

Jumlah 12 25 8 5 50 
% soal 24% 50% 16% 10% 100% 
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SOAL ULANGAN ASAM BASA 

Mata Pelajaran : Kimia 

Materi Pelajaran : Larutan Asam dan Basa 

Kelas / Semester : XI / II 

Waktu  : 90 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 

 

 

1. Berikut ini yang merupakan sifat larutan asam adalah .... 

a. rasa pahit 

b. mengandung ion hidroksida 

c. tidak dapat bereaksi dengan basa 

d. mengubah lakmus biru menjadi merah 

e. bersifat kaustik 

2. Di antara pernyataan berikut, pernyataan yang kurang tepat mengenai asam 

adalah…. 

a. mempunyai rasa asam 

b. mempunyai pH lebih kecil dari 7 

c. tergolong elektrolit kuat 

d. dapat menetralkan basa 

Lampiran 3 
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e. korosif 

3. Arrhenius mendefinisikan asam sebagai .... 

a. Zat yang dalam air melepas ion H+ 

b. Zat yang dalam air melepas ion OH– 

c. donor proton 

d. akseptor proton 

e. donor pasangan elektron 

4. Senyawa berikut ini yang bersifat asam jika dilarutkan dalam air adalah…. 

a. H3AlO3 

b. KOH 

c. Ba(OH)2 

d. H2ZnO2 

e. H2SO4 

5. Menurut teori asam-basa Bronsted-Lowry, H2O akan bersifat … . 

a. asam terhadap NH3 

b. asam terhadap HCl 

c. asam terhadap CH3COOH 

d. basa terhadap NH3 

e. asam terhadap H2S 

6. Diketahui : 

1. H2SO4 dengan SO4
2- 

2. H2C2O4 dengan C2O4
2- 

3. H3PO4 dengan PO4
3- 

4. HCl dengan Cl- 

Pasangan ion – ion tersebut yang merupakan pasangan asam-basa terkonjugasi 

adalah…. 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2  

e. 4 
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7. Spesi H2O yang yang berfungsi sebagai asam menurut Bronsted Lowry, terdapat 

pada : 

a. H2SO4 (aq) + H2O(l) àHSO4
-(aq) + H3O+(aq) 

b. NH4
+ (aq) + H2O(l) à H3O+ (aq) + NH3(aq) 

c. CO3
2- (aq) + H2O(l) à HCO3

- (aq) + OH-( (aq) 

d. HCl (aq) + H2O(l) àCl- (aq) + H3O+(aq) 

e. H2PO4 - +  H2O(l) à HPO4
2-

 (aq) + H3O+(aq) 

8. Senyawa yang dapat bersifat amfiprotik menurut teori Bronsted – Lowry adalah… 

a. H2SO4 

b. HCO3
- 

c. PO4
3- 

d. NO3
- 

e. HCl 

9. Pada reaksi OH– + NH4
+ àH2O + NH3 yang merupakan pasangan asam basa 

terkonjugasi adalah .... 

a. NH4
+ dan NH3 

b. OH– dan NH3 

c. NH4
+ dan H2O 

d. NH3 dan H2O 

e. NH4
+ dan OH– 

10. NaH larut dalam air menurut persamaan reaksi sebagai berikut : 

H- + H2O     à   OH- + H2 

Yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah…. 

a. H- dan H2O 

b. H- dan OH- 

c. H3O+ dan OH- 

d. H2O dan OH- 

e. H2O dan H2 

11. Menurut teori Lewis NH3 bersifat basa, hal ini dikarenakan… 

a. Memiliki pasangan elektron bebas 

b. Dapat melepas OH- 
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c. Larut dalam air membentuk NH4OH 

d. Dapat membirukan lakmus merah 

e. Dapat menetralkan asam 

12. Bahan yang bersifat basa di antara bahan berikut ini adalah . . . . 

a. larutan cuka  

b. jus lemon 

c. obat maag  

d. yoghurt 

e. vitamin C 

13. Suatu indikator memberi warna kuning pada air aki. Indikator ini akan memberikan 

warna yang sama pada … 

a. air sabun 

b. air cuka 

c. air kapur sirih 

d. larutan garam dapur 

e. larutan gula 

14. Suatu indikator memberi warna merah  dengan larutan kapur sirih. Indikator ini akan 

berwarna merah juga dalam …  

a. Air jeruk 

b. Air sabun 

c. Larutan cuka 

d. Larutan gula 

e. Larutan garam dapur 

15. Diketahui trayek perubahan warna indikator sebagai berikut. 

Indikator Warna  Trayek pH 

Metil merah 

Brom timol biru 

Fenolftalein 

Merah-kuning 

Kuning-biru 

Tdk berwarna-merah 

3,4-4,4 

6,0-7,6 

8,0-10 

 

Hasil analisis air hujan menunjukkan: 

- Terhadap indikator metil merah memberi warna kuning. 
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- Terhadap indikator brom timol biru memberi warna biru. 

- Terhadap indikator fenolftalein tak berwarna. 

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pH air hujan itu adalah .... 

a. lebih kecil dari 3,1 

b. terletak antara pH 4,4–6,0 

c. lebih kecil dari 7,6 

d. terletak antara 7,6–8,0 

e. lebih besar dari 10,0 

16. Perhatikan tabel berikut: 

Indikator Trayek/warna Larutan 1 Larutan 2 Larutan 3 

Metil merah 4,2 – 6,3/merah-

kuning 

Merah Kuning Kuning 

Metil jingga 2,9 – 4,0/merah - 

kuning 

Kuning Kuning Kuning 

Bromtimol biru 
6,0 – 7,6/kuning - 

biru 

Kuning Biru Biru 

Fenolftalein 8,3 – 10/tak 

berwarna - merah 

Tak berwarna Tak berwarna merah 

 

 

 

 

Berdasarkan data di atas, larutan yang memiliki sifat basa adalah…. 

a. 1 saja 

b. 1 dan 2 

c. 2 dan 3 

d. 3 saja 

e. Semua larutan bersifat basa 

17. Basa kuat memiliki sifat ini.... 

a. Merupakan konduktor yang kurang baik 

b. Mempunyai nilai Kb yang tinggi 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


88 
 

 

c. Tidak larut dalam air 

d. Mempunyai pH yang rendah 

e. Merupakan basa monovalen 

18. Jika basa LOH mempunyai pKb yang lebih besar daripada basa MOH, maka dapat 

dikatakan bahwa…. 

a. Kb LOH lebih besar daripada MOH 

b. Kb LOH lebih kecil daripada MOH 

c. Basa LOH lebih kuat daripada basa MOH 

d. LOH merupakan basa kuat 

e. MOH merupakan basa kuat 

19. Asam kuat mempunyai sifat sebagai berikut… 

a. Mempunyai nilai Ka yang kecil 

b. Merupakan konduktor yang buruk 

c. Mempunyai pH rendah 

d. Mempunyai lebih dari satu atom H dalam molekulnya 

e. Dapat melarutkan berbagai logam 

20. Diantara kelompok asam berikut yang tergolong asam kuat adalah … 

a. H2SO4, HNO3, HClO4 

b. HCl, H2SO4, CH3COOH 

c. H2S, HF, HCN 

d. CH3COOH, HCl, H3PO4 

e. H2CO3, CH3COOH, H3PO4 

21. Di antara kelompok zat berikut ini yang tergolong basa lemah adalah…. 

a. Kalium hidroksida, kalsium hidroksida, dan besi (II) hidroksida 

b. Magnesium hidroksida, natrium hidroksida, dan aluminium hidroksida 

c. Tembaga (II) hidroksida, aluminium hidroksida, dan litium hidroksida 

d. Kalium hidroksida, natrium hidroksida, dan besi (II) hidroksida 

e. Amonium hidroksida, aluminium hidroksida, dan tembaga (II) hidroksida 

22. Diketahui : 

1. Asam sitrat 

2. Asam sulfat 
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3. Asam klorida 

4. Asam asetat 

Di antara asam-asam di atas, yang tergolong asam lemah adalah…. 

a. 1, 2, 3 

b. 1,3, 4 

c. 1 dan 4 

d. 2 dan 3 

e. 2 dan 4 

23. Diketahui ukuran-ukuran sebagai berikut : 

1. Derajat ionisasi 

2. Derajat keasaman 

3. Tetapan ionisasi asam basa 

Kekuatan asam basa dapat diketahui dari … 

a. 1,2 

b. 2,3 

c. 1,2, dan 3 

d. 1 saja 

e. 3 saja 

24. Suatu hasil analisis dinyatakan dengan data sebagai berikut … 

No. Zat pH 

1 HA 0,1 M 1 

2 HB 0,1 M 2 

3 HC 0,1 M 3 

4 HD 0,1 M 4 

5 HE 0,1 M 5 

 Berdasarkan data tersebut, ukuran kekuatan asam yang semakin kuat berturut-

turut adalah … 

a. 5-4-3-2-1 

b. 5-4-2-1-3 

c. 4-5-3-1-2 

d. 4-5-2-1-3 
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e. 4-5-3-2-1 

25. Perhatikan tabel Ka dari beberapa asam berikut  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Asam  HA HB HC HD HE HF HG HL 

Ka 6,2 x 

10-8 

7,5 x 

10-2 

1,2 x 

10-2 

1,8 x 

10-12 

1,8 x 

10-5 

7 x 10-

4 

6,7 x 

10-5 

9,6 x 

10-7 

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan asam adalah .. 

a. HL > HE > HB 

b. HB< HE < HD 

c. HL < HG < HC 

d. HA > HK > HC 

e. HB < HL < HD 

26. Larutan asam asetat (Ka = 2.10-5) mempunyai pH sama dengan HCl 2.10-3 M. Maka 

konsentrasi asam asetat tersebut adalah… 

a. 0,02 

b. 0,002 

c. 0,2 

d. 2 

e. 1 

27. Larutan  H2SO4 0,25 M memiliki pH yang sama dengan…. 

a. 500 mL larutan HCL  0, 25 mol 

b. 250mL larutan HNO3 10 mol 

c. 250 mL larutan HBr 10 mol 

d. 200 mL larutan H2PO4 25 mol 

e. 200 mL larutan HClO4 25 mol 

28. Basa kuat memiliki nilai α … 

a. Mendekati 1 

b. Mendekati 0 

c. Kurang dari 1 

d. Lebih besar dari 0 

e. Antara 0-1 
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29. Diantara asam berikut, asam yang mempunyai derajat ionisasi terbesar adalah … 

a. HA (Ka= 2 x 10-4) 

b. HB (Ka= 2 x 10-6) 

c. HC (Ka= 1 x 10-5) 

d. HD (Ka= 1 x 10-4) 

e. HE (Ka= 5 x 10-5) 

30. Berikut merupakan pernyataan yang tepat mengenai tetapan ionisasi H2S … 

a. Sebanding dengan konsentrasi H2S 

b. Sebanding dengan konsentrasi ion S-2 

c. Berbanding terbalik dengan konsentrasi H2S 

d. Berbanding terbalik dengan konsentrasi ion H+ 

e. Berbanding terbalik dengan konsentrasi S-2 

31. Derajat keasaman (pH) larutan asam asetat 0,008 M (Ka = 2 x10–5) adalah .... 

a. 2 – log 3 

b. 3 – log 2 

c. 4 – log 4 

d. 5 – log 2 

e. 6 – log 4 

32. Molaritas hidrogen florida dalam larutan HF yang terionisasi 25 % 

 adalah ... M. (Ka= 6,6 ×10–4) 

a. 2,3 x 10-2 

b. 3,5 x 10-2 

c. 1,1 x 10-2 

d. 1 x 10-1 

e. 2,1 x 10-1 

33. Larutan asam lemah HX 0,5 M mempunyai pH = 4 – log 5, tetapan asam larutan 

tersebut adalah…. 

a. 2 x 10-7 

b. 2 x 10-6 

c. 5 x 10-6 

d. 5 x 10-5 
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e. 5 x 10-7 

34. Jika suatu basa lemah LOH 0,002 M dan Kb LOH = 5 x 10-4. Derajat ionisasi LOH 

dan konsentrasi ion OH- secara berturut-turut adalah … 

a. 0,25; 10-3 M 

b. 0,25; 10-6 M 

c. 0,5; 10-3 M 

d. 0,5; 10-6 M 

e. 10-3; 10-6 M 

35. Larutan asam asetat 10 mL 0,1 M diencerkan dengan air sampai volume larutan 

menjadi 1.000 mL, maka perubahan pH larutan dari .... (Ka asetat = 1,0 x10–5) 

a. 3 menjadi 4 

b. 3 menjadi 5 

c. 3 menjadi 6 

d. 1 menjadi 4 

e. 1 menjadi 3 

36. Larutan yang mempunyai pH paling rendah adalah…. 

a. HNO3 0,001M 

b. Ca(OH)2 10-8 M 

c. CH3COOH 0,1 M (Ka=2 x 10-5) 

d. H2SO4 0,001 M 

e. NH4OH 0,01 M (Kb= 2 x 10-8) 

37. Jika pada 50 mL larutan NaOH 0,1 M ditambahkan 450 mL air, maka pH larutan .... 

a. akan berubah dari 12 menjadi 13 

b. akan berubah dari 13 menjadi 14 

c. akan berubah dari 12 menjadi 11 

d. akan berubah dari 13 menjadi 12 

e. akan berubah dari 1 menjadi 2 

38. Jika 9 liter air ditambahkan dalam 1 liter larutan HCl 0,1 M, maka pH larutan adalah 

…. 

a. tidak berubah 

b. akan menjadi rendah dari 1 
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c. akan menjadi lebih besar dari 1 

d. akan menjadi lebih besar dari 2 

e. akan berubah dari 1 menjadi 2 

39. Jika konsentrasi ion H+ dalam larutan  = 0,0002 M , dan log 2 = 0,3 , maka pH 

larutan adalah… 

a. 3,7 

b. 2,7 

c. 2,3 

d. 1,7 

e. 1,3 

40. Konsentrasi ion OH-  dalam larutan yang PHnya= 11 + log3 adalah…. 

a. 1,1 x 10-3 M 

b. 3x 10-3 M 

c. 2 x 10-3  M 

d. 3 x 10-11 M 

e. 4 x 10-3 M 

41. pOH dan pH larutan 0,004 mol KOH sebanyak 1 liter berturut-turut adalah … 

a. 4 – log 3 ; 4 + log 11 

b. 3 – log 4 ; 11 + log 4 

c. 3 – log 4; 11 + log 13 

d. 4 – log 11; 3 + log 11 

e. 11 – log 3; 4 + log 3 

42. Suatu asam lemah HA, pH-nya = 4 – log 5. Ka = 2,5 x 10-5. Konsentrasi HA adalah 

… M 

a. 0,01 

b. 0,1 

c. 0,001 

d. 0,101 

e. 0,0001 

43. Jika larutan A mempunyai pH 5 dan larutan B mempunyai pH 3, maka konsentrasi 

ion hidrogen  dalam larutan A dan B akan berbanding … 
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a. 100:1 

b. 1:100 

c. 10:1 

d. 1:10 

e. 3:5 

44. Larutan 0,148 gram Ca(OH)2 (Mr =74) dalam 2 liter air, mempunyai harga pH .... 

a. 11+ log 2 

b. 12 

c. 12 

d. 12 + log 4 

e. 13 – log 2 

45. 100 cm3 larutan HCl 0,1 M ditambah air sampai volume larutan menjadi 250 cm3. 

Perubahan harga pH larutan HCl setelah diencerkan adalah dari… 

a. 2 menjadi 3 - log 25  

b. 1 menjadi 2 - log 6,7  

c. 1 menjadi 2 - 2log 2 

d. 1 menjadi 2 - log 4 

e. 1 menjadi 3 - log 25 

46. Larutan HNO3 dalam air dengan dengan pH=2 akan berubah menjadi pH=4 bila 

diencerkan…. 

a. 100 kali 

b. 50 kali  

c. 40 kali  

d. 20 kali 

e. 10 kali 

47. Konsentrasi larutan H2SO4 yang diperoleh dengan mencampurkan 150 mL H2SO4 

0,2 M dan 100 mL H2SO4 0,3 M, adalah…. 

a. 0,20 M 

b. 0,24 M 

c. 0,30 M 

d. 0,50 M 
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e. 0,60 M 

48. Kalau 5 mL asam kuat bervalensi 1, dengan konsentrasi 0,1 M bereaksi sampai 

habis dengan 100 mL larutan KOH (Mr = 56) maka 1 liter larutan KOH tersebut 

mengandung : 

a. 2,8 gram KOH  

b. 1,4 gram KOH 

c. 0,28 gram KOH  

d. 5,6 gram KOH 

e. 0,56 gram KOH 

49. Di bawah ini merupakan sumber utama pencemar air, kecuali … 

a. Kotoran rumah tangga 

b. Limbah pupuk 

c. Limbah pestisida 

d. Tumpahan minyak 

e. Tumbuhan air 

50. Salah satu sumber pencemaran air adalah limbah deterjen. Misalkan setiap rumah 

tangga menggunakan deterjen tiap hari, apa pengaruh dari limbah deterjen ini 

terhadap air sungai atau air danau? 

a. Membunuh bakteri yang ada di air 

b. Menimbulkan bau busuk 

c. Membunuh tanaman air 

d. Mempercepat pertumbuhan bakteri 

e. Menyuburkan tanaman air 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

1. D 

2. C 

3. A 

4. E 

5. A 

6. E 

7. C 

8. B 

9. A 

10. D 

11. A 

12. C 

13. B 

14. B 

15. D 

16. C 

17. B 

18. B 

19. C 

20. A 

21. E 

22. C 

23. C 

24. A 

25. C 

26. C 

27. A 

28. A 

29. A 

30. C 

31. C 

32. C 

33. E 

34. C 

35. A 

36. D 

37. D 

38. E 

39. A 

40. B 

41. B 

42. A 

43. B 

44. A 

45. D 

46. A 

47. B 

48. C 

49. E 

50. E 

 
 

 

 Lampiran 5 
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Daftar Nama Siswa Uji coba  
No Nama L/P 
1. Adelina Damayanti P 
2. Agus Dhamayanto L 
3. Andreas Kharisma Febri L 
4. Ari Wibisono L 
5. Ayik Faricha Pratiwi P 
6. Bagus Dwi Hananto L 
7. Cherly Dwi Astuti P 
8. Danang Yoga Utomo L 
9. Dedy Cahya Ramadhan L 

10. Dessy Wulandari P 
11. Deta Fahrunika P 
12. Devia Alfian Sari P 
13. Dewi Shinta Sari P 
14. Dika Apriliyanto L 
15. Dina Rahmatika P 
16. Dita Finandya P 
17. Dwi Candra Iman L 
18. Elisa Diah Ayu Octaviani P 
19. Fidayanti P 
20. Iin Damayanti P 
21. Indahlia Arlianti P 
22. Lita Susilowati P 
23. Meila Shofa P 
24. Moch. Aksan  L 
25. Munawar Kholil L 
26. Nada Primana L 
27. Natanael Eristya P 
28. Niki Putri Riyanto P 
29. Nila Amrina P 
30. Ninda Prastika P 
31. Oktaviani Eka Pratiwi P 
32. Rohmah Maharani P 
33. Septia Mulya Asih  P 
34. Silvia Andriani P 
35. Suharsono L 
36. Vera Kumala Sari P 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 6 
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PERUBAHAN SOAL 
No Nomor butir 

soal uji coba 
Nomor butir 
soal postest 

No Nomor butir 
soal uji coba 

Nomor butir 
soal postest 

1. 1 - 26. 26 16 
2. 2 1 27. 27 17 
3. 3 2 28. 28 - 
4. 4 - 29. 29 - 
5. 5 3 30. 30 18 
6. 6 4 31. 31 19 
7. 7 5 32. 32 20 
8. 8 - 33. 33 21 
9. 9 6 34. 34 22 

10. 10 - 35. 35 23 
11. 11 7 36. 36 - 
12. 12 - 37. 37 24 
13. 13 8 38. 38 - 
14. 14 9 39. 39 25 
15. 15 - 40. 40 26 
16. 16 10 41. 41 27 
17. 17 11 42. 42 28 
18. 18 12 43. 43 - 
19. 19 - 44. 44 29 
20. 20 - 45. 45 - 
21. 21 13 46. 46 - 
22. 22 14 47. 47 - 
23. 23 - 48. 48 - 
24. 24 - 49. 49 - 
25. 25 15 50. 50 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 7 
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Tujuan Pembelajaran Jenjang Jumlah 
soal C1 C2 C3 C4 

1. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat larutan asam dan 

basa 

1    1 

2. Siswa dapat menyebutkan pengertian asam dan basa 

menurut Arrhenius 

2    1 

3. Siswa dapat menyebutkan pengertian asam dan basa 

menurut Bronsted dan Lowry 

 3   1 

4. Siswa dapat menuliskan persamaan reaksi asam dan basa 

menurut Bronsted dan Lowry  

 4, 5   2 

5. Siswa dapat menunjukkan pasangan asam dan basa 

konjugasi dari persamaan reaksi asam dan basa menurut 

Bronsted dan Lowry  

 6   1 

6. Siswa dapat menyebutkan pengertian asam dan basa 

menurut Lewis 

7    1 

7. Siswa dapat mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa 

dengan berbagai indikator 

 8, 9   2 

8. Siswa dapat memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang 

tidak dikenal berdasarkan hasil pengamatan trayek 

perubahan warna berbagai indikator asam dan basa 

   10 1 

Kisi-kisi Soal Pretes-Postes 
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Mata Pelajaran : Kimia 
Kelas / Semester : XI/2 
Pokok Bahasan : Larutan Asam Basa 
 

Lam
piran 8 
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9. Siswa dapat menjelaskan pengertian kekuatan asam 11, 12 13,14  15 5 

10. Siswa dapat menyimpulkan hasil pengukuran pH dari 

beberapa larutan asam dan basa yang konsentrasinya sama 

 16, 17   2 

11. Siswa dapat menyebutkan definisi derajat ionisasi  18   1 

12. Siswa dapat menghubungkan kekuatan asam atau basa 

dengan derajat ionisasi (α) dan tetapan asam (Ka) atau 

tetapan basa (Kb)  

 19, 20, 
21, 22 

23  5 

13. Siswa dapat menghitung pH larutan asam atau basa yang 

diketahui konsentrasinya 

 24, 25, 
26, 27, 
28 

29  6 

14. Siswa dapat menjelaskan penggunaan konsep pH dalam 

lingkungan 

30    1 

Jumlah 6 20 2 2 30 
% soal 20% 68% 6% 6% 100% 
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LEMBAR JAWABAN PRETEST 

NAMA  : 

NO.PRESENSI : 

KELAS  : 

1 A B C D E 21 A B C D E 

2 A B C D E 22 A B C D E 

3 A B C D E 23 A B C D E 

4 A B C D E 24 A B C D E 

5 A B C D E 25 A B C D E 

6 A B C D E 26 A B C D E 

7 A B C D E 27 A B C D E 

8 A B C D E 28 A B C D E 

9 A B C D E 29 A B C D E 

10 A B C D E 30 A B C D E 

11 A B C D E 31 A B C D E 

12 A B C D E 32 A B C D E 

13 A B C D E 33 A B C D E 

14 A B C D E 34 A B C D E 

15 A B C D E 35 A B C D E 

16 A B C D E 36 A B C D E 

17 A B C D E 37 A B C D E 

18 A B C D E 38 A B C D E 

19 A B C D E 39 A B C D E 

20 A B C D E 40 A B C D E 
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KUNCI JAWABAN PRETEST-POSTTEST 

1. C 

2. A 

3. A 

4. E 

5. C 

6. A 

7. A 

8. B 

9. B 

10. C 

11. B 

12. B 

13. E 

14. C 

15. C 

16. C 

17. A 

18. C 

19. C 

20. C 

21. E 

22. C 

23. A 

24. D 

25. A 

26. B 

27. B 

28. A 

29. A 

30. E 

Lampiran 10 
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PEDOMAN PENILAIAN PADA RANAH AFFEKTIF 

 
 

1. Aspek kehadiran siswa di kelas 
Skor Indikator 

4 Siswa selalu mengikuti pelajaran kimia dan tidak pernah terlambat 

3 Siswa selalu mengikuti pelajaran kimia dan pernah terlambat 

2 Siswa pernah tidak mengikuti pelajaran kimia tanpa ijin yang jelas dan 

tidak pernah terlambat 

1 Siswa pernah tidak mengikuti pelajaran kimia tanpa ijin yang jelas dan 

pernah terlambat 

 

2. Aspek keseriusan siswa dan ketepatan waktu siswa dalam menyerahkan tugas 
 

Skor Indikator 

4 Siswa mampu mengerjakan seluruh tugas yang diberikan guru dan 

menyerahkan lebih cepat daripada waktu yang ditentukan guru 

3 Siswa mampu mengerjakan seluruh tugas yang diberikan guru dan 

menyerahkan tugas tepat waktu 

2 Siswa mampu mengerjakan seluruh tugas yang diberikan guru namun 

dalam penyerahan tugas terlambat 1-3 hari 

1 Siswa tidak menyerahkan tugas yang diberikan guru 

 

3. Aspek perhatian siswa saat mengikuti pelajaran 
 

Skor Indikator 

4 Siswa memperhatikan pelajaran dan tidak gaduh  

3 Siswa memperhatikan pelajaran dan kadang-kadang gaduh 

2 Siswa kurang memperhatikan pelajaran dan kadang-kadang gaduh 

1 Siswa kurang memperhatikan pelajaran dan sering gaduh 

 

Lampiran 11 
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4. Aspek keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan 
 

Skor Indikator 

4 Siswa mengajukan  3 pertanyaan atau lebih selama proses PBM 

berlangsung 

3 Siswa mengajukan 2 pertanyaan selama proses PBM berlangsung 

2 Siswa mengajukan hanya 1 pertanyaan selama proses PBM 

berlangsung 

1 Siswa tidak pernah mengajukan pertanyaan selama proses PBM 

berlangsung 

 

5. Aspek keberanian siswa dalam mengerjakan tugas di depan kelas 
 

Skor Indikator 

4 Siswa berani mengerjakan tugas di depan kelas dengan benar tanpa 

bantuan dari guru 

3 Siswa berani mengerjakan tugas di depan kelas namun pekerjaannya 

masih kurang sempurna tanpa bantuan dari guru 

2 Siswa berani mengerjakan tugas di depan kelas dan mendapat bantuan 

dari guru 

1 Siswa tidak berani mengerjakan tugas di depan kelas 

 

6. Aspek kejujuran dalam mengerjakan tes 
 

Skor Indikator 

4 Siswa tidak pernah bertanya kepada teman selama mengerjakan tes 

3 Siswa pernah bertanya 1-2 kali kepada teman selama mengerjakan tes 

2 Siswa bertanya 3-5 kali kepada teman selama mengerjakan tes 

1 Siswa bertanya lebih dari 5 kali kepada teman selama mengerjakan tes 
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Skor maksimum : 6 x 4 = 24 

%100x
maksimalskor

diperolehyangskorskorpersentase =  

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 % 
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I. Panduan Skoring Lembar Psikomotorik 
No Aspek Skor Kriteria 
A Persiapan siswa dalam 

melaksanakan 
praktikum 

4 Siswa datang tepat waktu, memakai jas 
praktikum, membersihkan alat praktikum, dan 
mempersiapkan bahan praktikum. 

3 Siswa melaksanakan 3 kriteria di atas 
2 Siswa melaksanakan 2 kriteria di atas 
1 Siswa hanya melaksanakan 1 kriteria di atas 

B Keterampilan 
menggunakan alat 

4 Siswa mampu menggunakan alat dan bahan 
dengan tepat tanpa bantuan guru 

3 Siswa mampu menggunakan alat dan bahan 
dengan tepat dengan bantuan guru 

2 Siswa mampu menggunakan alat dan bahan 
secara mandiri namun kurang sesuai dengan 
prosedur kerja 

1 Siswa tidak mampu menggunakan alat dan 
bahan sama sekali 

C Partisipasi dalam 
kelompok 

4 Siswa mampu bekerjasama dengan baik antar 
semua anggota kelompok dan di luar 
kelompok 

3 Siswa hanya mampu bekerjasama dengan 
beberapa anggota kelompok 

2 Siswa tidak mampu bekerjasama dalam 
anggota kelompok namun mampu 
bekerjasama di luar kelompok 

1 Siswa tidak mampu bekerjasama dalam 
anggota kelompok dan di luar kelompok 

D Pengamatan hasil 
praktikum 

4 Siswa mampu mendeskripsikan hasil 
pengamatan dengan tepat 

3 Siswa mampu mendeskripsikan hasil 
pengamatan namun kurang tepat 

2 Siswa mampu mendeskripsikan hasil 
pengamatan dengan bantuan guru 

1 Siswa tidak mampu mendeskripsikan hasil 
pengamatan 

E Penguasaan 
langkah-langkah 
praktikum 

 

4 Siswa mampu melakukan percobaan tanpa 
melihat lembar praktikum 

3 Siswa mampu melakukan percobaan dengan 
melihat lembar praktikum 

Lampiran 13 
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2 Siswa mampu melakukan percobaan dengan 
bantuan guru 

1 Siswa tidak mampu melakukan percobaan 
F Kebersihan alat dan 

tempat praktikum 
4 Siswa mampu membersihkan alat dan 

merapikan tempat serta mengembalikan alat 
ketempat semula 

3 Siswa mampu membersihkan alat dan 
merapikan tempat namun tidak 
mengembalikan alat ketempat semula 

2 Siswa mampu membersihkan alat namun 
tidak merapikan tempat 

4 Siswa mampu membersihkan alat dan 
merapikan tempat serta mengembalikan alat 
ketempat semula 

1 Siswa tidak mampu membersihkan alat 
ataupun merapikan tempat. 

G Pelaporan hasil 
praktikum 

 

4 Hasil praktikum sempurna dan laporan 
praktikum lengkap 

3 Hasil praktikum kurang sempurna dan laporan 
praktikum lengkap 

2 Hasil praktikum kurang sempurna dan laporan 
praktikum tidak lengkap 

1 Tidak mendapatkan hasil praktikum 
 

 Skor maksimal : 7 aspek x 4 = 28 
 

II. Kriteria penskoran 
Rumus yang digunakan untuk menghitung skor tiap siswa adalah sebagai berikut: 

   Skor =  Jumlah skor perolehan 
jumlah aspek psikomotorik

   

Untuk skor tiap aspek psikomotorik kelas secara keseluruhan digunakan rumus sebagai 

berikut : 

  Rata-rata skor kelas =   skor total siswa 
jumlah siswa

   

Rata-rata skor aspek psikomotorik kelas digunakan rumus sebagai berikut : 

  Rata-rata skor aspek =   rata-rata skor siswa 
jumlah aspek psikomotorik
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Untuk menghitung nilai psikomotorik tiap siswa digunakan rumus sebagai berikut : 

  Nilai =    skor yang diperoleh 
skor total

 × 100 

Kriteria penskoran hasil belajar psikomotorik tiap individu dan hasil belajar 

psikomotorik kelas secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

3,40 < X ≤ 4,00 = Sangat Tinggi (ST) 
2,80 < X ≤ 3,40 = Tinggi (T) 
2,20 < X ≤ 2,80 = Cukup ( C ) 
1,60 < X ≤ 2,20 = Rendah ( R ) 
1,00 < X ≤ 1,60 = Sangat Rendah (SR) 

 

Kriteria ketuntasan : tuntas apabila hasil belajar psikomotorik siswa minimal cukup baik 
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PENILAIAN TERHADAP ASPEK AFFEKTIF SISWA 

KELAS XI IPA-  

,  2011 

Pengamat  

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

NIM. 

 

 

No. Nama 
Aspek yang diamati 

Skor total 
1 2 3 4 5 6 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM PRAKTIKUM 

Jenis Penilaian  : Psikomotorik 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/ Semester : XI A     / 2 

           

        ,                         2011 

       Pengamat  

 

   

 

 

 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Skor total 
A B C D E F G 
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JADWAL MENGAJAR 

 

PENELITI  : ASTRIYANI PRASETYASARI 

NIM   : 4301047017 

GURU PENGAMPU : SRI ENDAH SULISTYOWATI, S. Pd. 

KELAS XI IPA 2 DAN IPA 3 

 

 Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

1.       

2. 
XI IPA 2 

     

3. 
XI IPA 3 XI IPA 3 

XI IPA 2   

4.     

5.  
XI IPA 2 

    

6.   XI IPA 3   

7.       

8.       
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Daftar Nama Siswa Populasi 
 

 
 
No. XI IPA 1 XI IPA 2 XI IPA 3 

1 ADITYA NOOR FAHMI A'AN TRIAS APPRILIYANTO ADI WAHYU ROMARIARDI 
2 AFIF SAPUTRO ABID GANI SUBANDI AGUSTINA LILIS TRIYANI 
3 AMI YANA DILA ZHIKRILA AGUSTIN PUTRI PAMUNGKAS ANGGIT SETIAWAN 
4 ANDRIAN RAFINGGA AHID AULIYA FAHMINISA ANISA NAELA SARI 
5 ANGGUN SUPRIHATIN AMALIA FEBRIYANI ANUGRAH ANGGRAINI 
6 ANI SERTIANA JULI ASTUTI ANA KUSUMANINGTYAS ARNA QONA'ATIN NIKMAH 
7 ANNISA ARIFAHNUR ANDI IRFANSYAH HANANTYO ATIK LESTARI 

8 APRILIANA ENDAH HARYANTI 
ANINDYA KHRISNA 
WARDHANI AUNA FANY NOR  

9 ARIF WIJANARKO AULIA NOOR FAIZAH BRYAN DANANG PRATAMA 
10 AZIZ FADLI RUKMANA AVYDA AULIA NAZA CANDRA WIDI ARIYANTO 

11 
CICILIA AMANDA TIA 
OKTAVIANI (KK) DHITA WULAN PRABANDARI DIARTI 

12 DEDEK PATRYA DIAH KUSUMAWATI DITA FACHRUNISA 
13 DIMAS SETIYANTO DJAROT DWI SETO A DYAH AYU PERMATAHATI 
14 DINA NUGRAHENI MURANTO FAIRUZ SALWINA EDRIA ABELITA SUHARDI 
15 DWI WIJAYANTI FERICK ARDIANTO TEDJO ELY RISCHA AFILIA 
16 ERVIN SUNANTO HERMAWATI FARRYDLATUL NIRWANA 
17 FANDA ANGGISTA INDAH LESTARI IDA MU'NISA FITTRIANA 

18 
GARNIS EKA PUTRA 
RENGGANIS MARIA AFITA SARI JUANG BAGUS SANTOSO 

19 IMAS SEKAR ARUM MELIA MAYA MARDIYANIE LENNY FEBRIYANTI SARBINI 
20 IVAN BAGUS SAPUTRO MUH MAULANA ISKHAK MOHAMMAD ALFIAN APRILIANTO 
21 LAINUN NAFISYAH NAILIS SA'ADAH MUHAMMAD THARIF  

Lam
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22 MAQBUL FIDHA FAROBBY NOVIANA PERWATI NINA PRIANA 

23 MERYTA HARDIANA 
NUKY QISELDA NAGASHIA 
MERCEDEZ  NOVIANITA PUTRI LESTARI 

24 
MUHAMMAD KHOIRUN NUR 
FADLI NURUL HASANAH NUR AMALINA  

25 NINA KRISDIYANTI NURUL KHAFIDHOH NURMALINA SAFITRI 
26 PRATIWI PERWITA SARI NURUL SARI KHUSUMA PUPUT KADARSIH 

27 
PUNGKY OCTAVIA NURUL 
HIDAYAH PANUT WIRANTOKO RATIH DAMAYANTI 

28 ROSSI FANDI MUSTOFA RIRIN HANDAYANI RENNY SETYANDARI 
29 RULITA NOOR SYAFIRA RISYA FAUSI RIZA ARDIANTO 

30 SANTI YANINGSIH 
RR. DYAH ARTATI 
AKBARINISSA SELARATNASARI 

31 SITI MUNAFI'AH SAPTO NUGROHO SHANDRA RIEZKY SAFITRI 
32 SIVA SYARAFINA SAYNATUN  SITI NUR AZIZATUR ROHIMAH 
33 TIA YULIA SARI SEPTIAWAN YUDHA PERKASA VILA INA MEGAWATI 
34 TRI WIDIASTUTI SHIFA NANDA MAHARANI VONY YULIAN PRABAWA 
35 VIKA ANNISA (K) SUSI SUSANTI WAYANG RIZKY PANGESTU 
36 YUNI RISTIANA SYAHRIAL AUFA  WHINA ANDINI AGUSTIAWATI 
37   TRIASNO PUTRANTO WINDA ZULIANI 
38     
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Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen  

No. Nama 
1 A'AN TRIAS APPRILIYANTO 
2 ABID GANI SUBANDI 
3 AGUSTIN PUTRI PAMUNGKAS 
4 AHID AULIYA FAHMINISA 
5 AMALIA FEBRIYANI 
6 ANA KUSUMANINGTYAS 
7 ANDI IRFANSYAH HANANTYO 
8 ANINDYA KHRISNA WARDHANI 
9 AULIA NOOR FAIZAH 

10 AVYDA AULIA NAZA 
11 DHITA WULAN PRABANDARI 
12 DIAH KUSUMAWATI 
13 DJAROT DWI SETO A 
14 FAIRUZ SALWINA 
15 FERICK ARDIANTO TEDJO 
16 HERMAWATI 
17 INDAH LESTARI 
18 MARIA AFITA SARI 
19 MELIA MAYA MARDIYANIE 
20 MUH MAULANA ISKHAK 
21 NAILIS SA'ADAH 
22 NOVIANA PERWATI 
23 NUKY QISELDA NAGASHIA MERCEDEZ 
24 NURUL HASANAH 
25 NURUL KHAFIDHOH 
26 NURUL SARI KHUSUMA 
27 PANUT WIRANTOKO 
28 RIRIN HANDAYANI 
29 RISYA FAUSI 
30 RR. DYAH ARTATI AKBARINISSA 
31 SAPTO NUGROHO 
32 SAYNATUN 
33 SEPTIAWAN YUDHA PERKASA 
34 SHIFA NANDA MAHARANI 
35 SUSI SUSANTI 
36 SYAHRIAL AUFA 
37 TRIASNO PUTRANTO 
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Daftar Nama Siswa Kelas Kontrol 

No. Nama 
1 ADI WAHYU ROMARIARDI 
2 AGUSTINA LILIS TRIYANI 
3 ANGGIT SETIAWAN 
4 ANISA NAELA SARI 
5 ANUGRAH ANGGRAINI 
6 ARNA QONA'ATIN NIKMAH 
7 ATIK LESTARI 
8 AUNA FANY NOR 
9 BRYAN DANANG PRATAMA 

10 CANDRA WIDI ARIYANTO 
11 DIARTI 
12 DITA FACHRUNISA 
13 DYAH AYU PERMATAHATI 
14 EDRIA ABELITA SUHARDI 
15 ELY RISCHA AFILIA 
16 FARRYDLATUL NIRWANA 
17 IDA MU'NISA FITTRIANA 
18 JUANG BAGUS SANTOSO 
19 LENNY FEBRIYANTI SARBINI 
20 MOHAMMAD ALFIAN APRILIANTO 
21 MUHAMMAD THARIF 
22 NINA PRIANA 
23 NOVIANITA PUTRI LESTARI 
24 NUR AMALINA 
25 NURMALINA SAFITRI 
26 PUPUT KADARSIH 
27 RATIH DAMAYANTI 
28 RENNY SETYANDARI 
29 RIZA ARDIANTO 
30 SELARATNASARI 
31 SHANDRA RIEZKY SAFITRI 
32 SITI NUR AZIZATUR ROHIMAH 
33 VILA INA MEGAWATI 
34 VONY YULIAN PRABAWA 
35 WAYANG RIZKY PANGESTU 
36 WHINA ANDINI AGUSTIAWATI 
37 WINDA ZULIANI 

Lampiran 18 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen 

 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran   : Kimia 

Kelas/Semester  : XI/II 

Materi Pokok   : Larutan Asam dan Basa   

Alokasi Waktu   : 4 x 45 menit 

Pertemuan   : 1 dan 2 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.1. Mendeskripsikan teori-teori asam basa dengan menentukan sifat larutan dan 

menghitung pH larutan.   

 

C. INDIKATOR 

1. Mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator 

2. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius 

3. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry 

4. Menuliskan persamaan reaksi asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry dan 

menunjukkan pasangan asam dan basa konjugasinya 

5. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

15. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat larutan asam 

16. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat larutan basa 

17. Siswa dapat menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk pengujian 

larutan asam dan basa 

18. Siswa dapat menyebutkan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius 
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19. Siswa dapat menyebutkan pengertian asam dan basa menurut Bronsted dan 

Lowry 

20. Siswa dapat menuliskan persamaan reaksi asam dan basa menurut Bronsted dan 

Lowry  

21. Siswa dapat menunjukkan pasangan asam dan basa konjugasi dari persamaan 

reaksi asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry  

22. Siswa dapat menyebutkan pengertian asam dan basa menurut Lewis 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN  

A. Sifat larutan asam 

a. Rasanya masam (tidak semua asam boleh dicicipi) 

b. Dapat memerahkan lakmus biru 

c. Korosif 

d. Dengan indikator PP tetap jernih (tidak berwarna) 

B. Sifat Larutan Basa 

a. Rasanya pahit dan licin 

b. Dapat membirukan lakmus merah 

c. Kaustik  

d. Dengan indikator PP berubah jadi merah 

C. Indikator Asam-Basa 

Contoh indikator asam-basa: 

Kertas lakmus, fenolftalein, metal orange, brom timol biru, indikator 

universal. 

D. Teori Asam Basa Arrhenius 

Asam: senyawa yang dalam air dapat melepaskan ion H+  

  HxA(aq) à xH+(aq) + Ax-(aq)  

Basa: senyawa yang dalam air dapat melepaskan ion OH-  

  B(OH)x(aq) à Bx+(aq) + xOH-(aq) 
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E. Teori Asam Basa Bronsted Lowry 

Asam: senyawa yang dapat memberikan H+ (proton) atau donor H+ (proton)  

Basa : senyawa yang dapat menerima H+ (proton) atau akseptor H+ (proton) 

Contoh : 

CO3
2-(aq) + NH4

+(aq)        HCO3
-(aq)           + NH3(aq) 

Basa           Asam             Asam konjugasi       Basa konjugasi         

F. Teori Asam Basa Lewis 

Asam : Akseptor pasangan elektron   

Basa   : Donor pasangan elektron  

Contoh : H+ adalah asam Lewis, karena ia menerima pasangan elektron, 

sedangkan NH3 adalah basa Lewis, karena keduanya adalah penyumbang 

pasangan elektron. 

 

H+  +                      à    
 

 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Metode   : PQ4R dengan teknik mind mapping 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

No. Kegiatan Guru Waktu 

1.  Pendahuluan 

a. Guru membuka pelajaran 

b. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti 

10 menit 

 

 

N  H

H
H

H
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pelajaran 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat 

dari materi yang akan dipelajari. 

d. Guru menjelaskan pengantar materi larutan asam dan 

basa yang akan dijelaskan menggunakan PQ4R dengan 

teknik mind mapping 

 

2. Kegiatan inti  

Eksplorasi :  
a. Guru menjelaskan secara singkat garis besar dari 

materi asam basa (langkah Preview)  

b. Guru memberi pertanyaan tentang  topik-topik penting 

dalam materi Asam Basa (langkah Question)   

Elaborasi : 

a. Guru memberikan tugas pada siswa untuk membaca 

materi larutan asam-basa (langkah Read), kemudian 

menjawab pertanyaan yang telah diberikan (langkah 

Reflect) 

b. Guru memberi tugas pada siswa untuk membuat 

catatan berbentuk mind map (langkah Recite) 

Konfirmasi : 

a. Guru membahas jawaban pertanyaan  

b. Guru memberi latihan soal  

75 menit 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

menyempurnakan mind map yang telah dibuat  dan 

pekerjaan rumah berupa soal-soal 

b. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi 

yang sudah diajarkan (langkah Review) 

5 menit  
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c. Guru memberikan  motivasi untuk belajar dan 

menyiapkan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya kemudian menutup pelajaran dengan salam.  

 

Pertemuan 2 

No. Kegiatan Guru Waktu 

1.  Pendahuluan 

a. Guru membuka pelajaran 

b. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti 

pelajaran 

c. Guru mengulas kembali materi yang telah diajarkan 

sebelumnya dan menjelaskan tujuan dan manfaat dari 

materi yang akan dipelajari 

10 menit 

2. Kegiatan inti  

Eksplorasi :  
a. Guru menjelaskan secara singkat garis besar dari 

materi  (langkah Preview)  

b. Guru memberi pertanyaan tentang  topik-topik penting 

dalam materi Asam Basa (langkah Question)   

Elaborasi : 

a. Guru memberikan tugas pada siswa untuk membaca 

materi (langkah Read), kemudian menjawab 

pertanyaan yang telah diberikan (langkah Reflect) 

b. Guru memberi tugas pada siswa untuk membuat 

catatan berbentuk mind map (langkah Recite) 

75 menit 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


113 
 

 

Konfirmasi : 

a. Guru membahas jawaban pertanyaan  

b. Guru memberi latihan soal 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

menyempurnakan mind map yang telah dibuat  dan 

pekerjaan rumah berupa soal-soal 

b. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi 

yang sudah diajarkan (langkah Review) 

c. Guru memberikan  motivasi untuk belajar dan  menutup 

pelajaran dengan salam. 

5 menit 

 

H. SUMBER BELAJAR 

Media   : contoh mind map, whiteboard, spidol, 

  Penghapus, LCD, laptop. 

Sumber Belajar  : buku-buku kimia yang relevan  

 

I. PENILAIAN 

a. Ranah Kognitif 

Jenis tagihan : latihan soal  

b. Ranah Psikomotorik 

Prosedur : - 

c. Ranah afektif 

Instrumen : lembar observasi 

 

J. ALAT EVALUASI  

Ranah Kognitif 

- Jenis tagihan : latihan soal  

1. Sebutkan sifat-sifat larutan asam dan basa masing-masing 3! 
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2. Sebutkan 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi asam dan 

basa beserta perubahan warnanya! 

3. Sebutkan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius! Dan sebutkan 

pengertian asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry! 

4. Tentukan pasangan asam dan basa konjugasi dalam reaksi asam-basa berikut: 

a. HCO3
-(aq) + NH4

+(aq)   H2CO3(aq) + NH3(aq) 

b. CH3COOH(aq) + H2SO4(aq)   CH3COOH2
+(aq) +HSO4

-(aq) 

c. CH3COOH(aq) + H2O(l)   CH3COO-(aq) + H3O+(aq) 

5. Sebutkan pengertian asam dan basa menurut Lewis! 

- Kunci Jawaban 

1. Sifat larutan asam 

a. Rasanya masam (tidak semua asam boleh dicicipi) 

b. Dapat memerahkan lakmus biru 

c. Korosif 

d. Dengan indikator PP tetap jernih (tidak berwarna) 

Sifat Larutan Basa 

a. Rasanya pahit dan licin 

b. Dapat membirukan lakmus merah 

c. Kaustik  

d. Dengan indikator PP berubah jadi merah 

2. Indikator Asam-Basa 

− Kertas lakmus 

Perubahan warna: berwarna biru di basa dan berwarna merah di asam 

− Fenolftalein 

Perubahan warna: berwarna pink dengan basa dan tak berwarna dengan 

asam 

− Metil orange 

Perubahan warna: berwarna jingga dalam asam dan kuning dalam basa 

− Brom timol biru 
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Perubahan warna: berwarna kuning dalam asam dan biru dalam basa 

3. Pengertian asam-basa Arrhenius 

Asam: senyawa yang dalam air dapat melepaskan ion H+  

  HxA(aq) à xH+(aq) + Ax-(aq)  

Basa: senyawa yang dalam air dapat melepaskan ion OH-  

  B(OH)x(aq) à Bx+(aq) + xOH-(aq) 

 

Teori Asam Basa Bronsted Lowry 

Asam: senyawa yang dapat memberikan H+ (proton) atau donor H+ (proton)  

Basa : senyawa yang dapat menerima H+ (proton) atau akseptor H+ (proton) 

4.  

HCO3
-(aq) + NH4

+(aq)   H2CO3(aq)  +   NH3(aq) 

Basa  asam   asam konjugasi   basa konjugasi 

CH3COOH(aq) + H2SO4(aq)  CH3COOH2
+(aq) + HSO4

-(aq) 

Basa       asam  asam konjugasi     basa konjugasi 

CH3COOH(aq) + H2O(l)   CH3COO-(aq) + H3O+(aq) 

Asam       basa  basa konjugasi    asam konjugasi 

5. Teori Asam Basa Lewis 

Asam Lewis didefinisikan sebagai spesi yang menerima pasangan elektron.  

Basa Lewis didefinisikan sebagai spesi yang memberikan pasangan elektron. 

 

Petunjuk penilaian 

Nilai = jumlah benar x 2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran   : Kimia 

Kelas/Semester  : XI/II 

Materi Pokok   : Larutan Asam dan Basa   

Alokasi Waktu   : 4 x 45 menit 

Pertemuan   : 1 dan 2 

 
K. STANDAR KOMPETENSI 

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

 

L. KOMPETENSI DASAR 

4.1. Mendeskripsikan teori-teori asam basa dengan menentukan sifat larutan dan 

menghitung pH larutan.   

 

M. INDIKATOR 

6. Mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator 

7. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius 

8. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry 

9. Menuliskan persamaan reaksi asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry dan 

menunjukkan pasangan asam dan basa konjugasinya 

10. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis 

 

N. TUJUAN PEMBELAJARAN 

23. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat larutan asam 

24. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat larutan basa 

25. Siswa dapat menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk pengujian 

larutan asam dan basa 

Lampiran 20 
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26. Siswa dapat menyebutkan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius 

27. Siswa dapat menyebutkan pengertian asam dan basa menurut Bronsted dan 

Lowry 

28. Siswa dapat menuliskan persamaan reaksi asam dan basa menurut Bronsted dan 

Lowry  

29. Siswa dapat menunjukkan pasangan asam dan basa konjugasi dari persamaan 

reaksi asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry  

30. Siswa dapat menyebutkan pengertian asam dan basa menurut Lewis 

 

O. MATERI PEMBELAJARAN  

G. Sifat larutan asam 

e. Rasanya masam (tidak semua asam boleh dicicipi) 

f. Dapat memerahkan lakmus biru 

g. Korosif 

h. Dengan indikator PP tetap jernih (tidak berwarna) 

H. Sifat Larutan Basa 

e. Rasanya pahit dan licin 

f. Dapat membirukan lakmus merah 

g. Kaustik  

h. Dengan indikator PP berubah jadi merah 

I. Indikator Asam-Basa 

Contoh indikator asam-basa: Kertas lakmus, fenolftalein, metal orange, 

brom timol biru, indikator universal. 

J. Teori Asam Basa Arrhenius 

Asam: senyawa yang dalam air dapat melepaskan ion H+  

  HxA(aq) à xH+(aq) + Ax-(aq)  

Basa: senyawa yang dalam air dapat melepaskan ion OH-  

  B(OH)x(aq) à Bx+(aq) + xOH-(aq) 
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K. Teori Asam Basa Bronsted Lowry 

Asam: senyawa yang dapat memberikan H+ (proton) atau donor H+ (proton)  

Basa : senyawa yang dapat menerima H+ (proton) atau akseptor H+ (proton) 

Contoh : 

CO3
2-(aq) + NH4

+(aq)        HCO3
-(aq)           + NH3(aq) 

Basa           Asam             Asam konjugasi       Basa konjugasi         

L. Teori Asam Basa Lewis 

Asam : Akseptor pasangan elektron   

Basa   : Donor pasangan elektron  

 H+ adalah asam Lewis, karena ia menerima pasangan elektron, sedangkan -OH 

dan NH3 adalah basa Lewis, karena keduanya adalah penyumbang pasangan 

elektron. 

 

 
H+  +                      à    

 
 

 
 

P. METODE PEMBELAJARAN 

Metode   : PQ4R  

 

 

 

 

 

N  H

H
H

H
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Q. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

No. Kegiatan Guru Waktu 

1.  Pendahuluan 

e. Guru membuka pelajaran 

f. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat dari 

materi yang akan dipelajari. 

h. Guru menjelaskan pengantar materi larutan asam dan basa 

yang akan dijelaskan menggunakan metode PQ4R  

10 menit 

 

 

2. Kegiatan inti  

Eksplorasi :  
c. Guru menjelaskan secara singkat garis besar dari materi asam 

basa (langkah Preview)  

d. Guru memberi pertanyaan tentang  topik-topik penting dalam 

materi Asam Basa (langkah Question)   

Elaborasi : 

c. Guru memberikan tugas pada siswa untuk membaca materi 

larutan asam-basa (langkah Read), kemudian menjawab 

pertanyaan yang telah diberikan (langkah Reflect) 

d. Guru memberi tugas pada siswa untuk membuat catatan  

(langkah Recite) 

Konfirmasi : 

c. Guru membahas jawaban pertanyaan  

d. Guru memberi latihan soal  

75 menit 
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3. Kegiatan penutup 

d. Guru memberikan pekerjaan rumah berupa soal-soal 

e. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi yang 

sudah diajarkan (langkah Review) 

f. Guru memberikan  motivasi untuk belajar dan menyiapkan 

materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya 

kemudian menutup pelajaran dengan salam.  

5 menit  

Pertemuan 2 

No. Kegiatan Guru Waktu 

1.  Pendahuluan 

d. Guru membuka pelajaran 

e. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran 

f. Guru mengulas kembali materi yang telah diajarkan 

sebelumnya dan menjelaskan tujuan dan manfaat dari materi 

yang akan dipelajari 

10 menit 

2. Kegiatan inti  

Eksplorasi :  
c. Guru menjelaskan secara singkat garis besar dari materi  

(langkah Preview)  

d. Guru memberi pertanyaan tentang  topik-topik penting dalam 

materi Asam Basa (langkah Question)   

Elaborasi : 

c. Guru memberikan tugas pada siswa untuk membaca materi 

(langkah Read), kemudian menjawab pertanyaan yang telah 

diberikan (langkah Reflect) 

d. Guru memberi tugas pada siswa untuk membuat catatan 

(langkah Recite) 

 

75 menit 
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Konfirmasi : 

c. Guru membahas jawaban pertanyaan  

d. Guru memberi latihan soal 

3. Kegiatan penutup 

d. Guru memberikan pekerjaan rumah berupa soal-soal 

e. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi yang 

sudah diajarkan (langkah Review) 

f. Guru memberikan  motivasi untuk belajar dan  menutup 

pelajaran dengan salam. 

5 menit 

 

R. SUMBER BELAJAR 

Media   : whiteboard, spidol, 

  Penghapus, LCD, laptop. 

Sumber Belajar  : buku-buku kimia yang relevan  

 

S. PENILAIAN 

d. Ranah Kognitif 

Jenis tagihan : latihan soal 

e. Ranah Psikomotorik 

Prosedur : - 

f. Ranah afektif 

Instrumen : lembar observasi 

 

 

T. ALAT EVALUASI  

Ranah Kognitif 

- Jenis tagihan : latihan soal  

1. Sebutkan sifat-sifat larutan asam dan basa masing-masing 3! 
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2. Sebutkan 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi asam dan 

basa beserta perubahan warnanya! 

3. Sebutkan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius! Dan sebutkan 

pengertian asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry! 

4. Tentukan pasangan asam dan basa konjugasi dalam reaksi asam-basa berikut: 

d. HCO3
-(aq) + NH4

+(aq)   H2CO3(aq) + NH3(aq) 

e. CH3COOH(aq) + H2SO4(aq)   CH3COOH2
+(aq) + HSO4

-(aq) 

f. CH3COOH(aq) + H2O(l)   CH3COO-(aq) + H3O+(aq) 

5. Sebutkan pengertian asam dan basa menurut Lewis! 

- Kunci Jawaban 

6. Sifat larutan asam 

e. Rasanya masam (tidak semua asam boleh dicicipi) 

f. Dapat memerahkan lakmus biru 

g. Korosif 

h. Dengan indikator PP tetap jernih (tidak berwarna) 

Sifat Larutan Basa 

e. Rasanya pahit dan licin 

f. Dapat membirukan lakmus merah 

g. Kaustik  

h. Dengan indikator PP berubah jadi merah 

7. Indikator Asam-Basa 

− Kertas lakmus 

Perubahan warna: berwarna biru di basa dan berwarna merah di asam 

− Fenolftalein 

Perubahan warna: berwarna pink dengan basa dan tak berwarna dengan 

asam 

− Metil orange 

Perubahan warna: berwarna jingga dalam asam dan kuning dalam basa 

− Brom timol biru 
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Perubahan warna: berwarna kuning dalam asam dan biru dalam basa 

8. Pengertian asam-basa Arrhenius 

Asam: senyawa yang dalam air dapat melepaskan ion H+  

  HxA(aq) à xH+(aq) + Ax-(aq)  

Basa: senyawa yang dalam air dapat melepaskan ion OH-  

  B(OH)x(aq) à Bx+(aq) + xOH-(aq) 

Teori Asam Basa Bronsted Lowry 

Asam: senyawa yang dapat memberikan H+ (proton) atau donor H+ (proton)  

Basa : senyawa yang dapat menerima H+ (proton) atau akseptor H+ (proton) 

9.  

HCO3
-(aq) + NH4

+(aq)   H2CO3(aq)  +   NH3(aq) 

Basa  asam   asam konjugasi   basa konjugasi 

CH3COOH(aq) + H2SO4(aq)  CH3COOH2
+(aq) + HSO4

-(aq) 

Basa       asam  asam konjugasi     basa konjugasi 

CH3COOH(aq) + H2O(l)   CH3COO-(aq) + H3O+(aq) 

Asam       basa  basa konjugasi    asam konjugasi 

10. Teori Asam Basa Lewis 

Asam Lewis didefinisikan sebagai spesi yang menerima pasangan elektron.  

Basa Lewis didefinisikan sebagai spesi yang memberikan pasangan elektron. 

 

Petunjuk penilaian 

Nilai = jumlah benar x 2 
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Lampiran 21 

 

Daftar Nama Kelompok Kelas Eksperimen 
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4  

Aulia Noor Panut W. M. Maulana Andi Irfansyah 

Nurul Hasanah Risya Fausi Triasno P Anindya Khrisna 

Dhita Wulan Sapto Nugroho Mariya A Avyda Aulia 

Fairuz Melia Mayo Nurul K. Diah Kusumawati 

Abid G.Subandi Nuky Q Shifa N. Ferick A.T 

 Nailis Saadah  Rr. Dyah Artati 

    

Kelompok 5 Kelompok 6 Kelompok 7  

Hermawati  Ana Ahid   

Noviana  Susi Nurul Sari  

Saynatun  Amalia  Indah L.  

Agustin Syahrial Aufa Ririn H.  

Djarot  Septiawan Yudha Aan   
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Lampiran 22 

Daftar Nama Kelompok Kelas Kontrol 
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 

Adi Wahyu Anggit S Bryan Danang Candra Widi 

M. Tharif Atik Lestari Diarti Edria Abelita 

Agustina Lilis Arna Qona’ah Dita F Ely Rischa 

Anisa Nayla Auna Fani Dyah Ayu Ida Mu’nisa 

Anugrah A Riza Ardianto Wayang  Lenny Febriyanti 

Whina andhi Winda Zuliani   

    

Kelompok 5 Kelompok 6 Kelompok 7  

Farrydhatul N Juang Bagus M. alfian  

Nina Priana Puput Kadarsih Shandra Riezky  

Novianita  Ratih Damayanti Siti Nur  

Nur Amalina Renny Setyandari Vila Ina  

Nurmalina Sela Ratnasari Vony Yulian  
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Lampiran 36 # 

 
UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA HASIL POST TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN 

DAN KONTROL  
  
                            

 
Hipotesis 

                        
 

Ho : µ1 < µ2 
                    

 
Ha : µ1 > µ2 

                    
                            
 

Uji Hipotesis 
                       Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

 

                    
                     
                     

                     
                            
 

Dimana, 
                         

                 
                 
                 

Ho ditolak apabila t > t(1-α)(n1+n2-2) 

 
 

            
             
             

             
 

Dari data diperoleh: 
                    

 Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol       

 
Jumlah 2994 2793 

      
 

n 37 37 
      

 

 
x 

 

80,92 75,49 
      

 
Varians (s2) 45,0766 42,3123 

      
 

Standart deviasi (s) 4,43 6,50 
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Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

                

 

 
s = 

 
37 1 45,08 + 37 1 42,31 

= 6,61 
      

     
37 + 37 

 
2 

         
                            
 t = 

80,92  75,49   
= 3,53             

 
6,61 

 

 
 

1 + 1 
             

     
37 37 

                 
 

Pada α = 5% dengan dk = 37+  37 - 2 =72 diperoleh t(0.95)(72) =  
  

1,99 
      

 

                            
                            
                              1,99 3,53 

 
Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen 
lebih baik daripada kelompok kontrol  
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ANGKET TANGGAPAN SISWA TENTANG 
PEMBELAJARAN KIMIA 

 
Nama  : 
Kelas  : 

Petunjuk Pengisian: 

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar 

2. Angket ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar Saudara 

3. Bacalah dengan teliti petunjuk dan pertanyaan di bawah ini sebelum Saudara 

mengisi 

4. Pilih satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang Saudara alami dengan cara 

memberi tanda (√) pada salah satu option 

 

Petunjuk : Berilah tanda cek (V) pada kolom yang sesuai !! 
No Indikator SS S KS TS 
 Keadaan siswa selama pembelajaran     
1.  Saya selalu hadir di kelas selama pembelajaran berlangsung     
2.  Saya memperhatikan setiap penjelasan yang diberikan oleh 

guru 
    

3.  Saya belajar sungguh-sungguh karena saya senang dengan 
pelajaran Kimia materi Asam- Basa 

    

 Partisipasi siswa dalam pembelajaran     
1.  Saya bersemangat mengikuti pelajaran kimia materi Asam- 

Basa 
    

2.  Saya berani mengungkapkan gagasan/ pendapat/ jawaban di 
depan kelas 

    

3.  Saya mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru     

4.  Saya menyukai belajar dengan cara PQ4R dengan mind 
mapping disertai bimbingan guru 

    

 Keadaan akademik     
1. Saya tidak mengalami kesulitan selama mempelajari Kimia 

materi Asam- Basa 
    

2. Saya dapat mengaitkan materi Asam- Basa dengan 
kehidupan sehari-hari setelah melakukan pembelajaran dan 
praktikum dan dengan bimbingan dari guru 

    

 Keadaan sosial     
1.  Saya membantu teman apabila mengalami kesulitan     
2.  Saya berdiskusi dengan teman dalam menyelesaikan tugas     
3.  Saya menyukai sikap guru dalam mengajar     
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Keterangan : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
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FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 
 

Kegiatan Uji Coba Soal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pretes Kelas Eksperimen    Pretes Kelas Kontrol 
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Praktikum Kelas Kontrol Praktikum Kelas Eksperimen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postes Kelas Kontrol Postes Kelas Eksperimen 
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