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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah. 

Menurut Moh.Uzer Usman dalam Suryosubroto (2009), Proses belajar 

mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan atas 

dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kualitas 

sumber daya manusia melaui pendidikan yang ada saat ini. 

Pemerintah  melalui  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan berbagai 

usaha untuk meningkatkan mutu  dan  hasil  pendidikan nasional. Salah satu 

fungsi pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Sisdiknas 

Tahun 2003. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (Samani, 2010). 

Rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat juga berdasarkan studi 

pengamatan yang dilakukan peneliti dalam mengajar di SMA DR Wahidin 

Sudirohusodo pada tahun 2011-2013 diperoleh bahwa hanya sebagian kecil saja 

yang memperhatikan pelajaran dan hanya sebagian kecil saja yang memperoleh 

nilai yang bagus pada saat ujian harian dan ujian mid semester. Berdasarkan 

angket yang disebarkan ke 44 responden diperoleh bahwa 13,6% menyatakan 

bahwa mata pelajaran Kimia itu sulit dan kurang menarik, 54,5% menyatakan 

bahwa mata pelajaran Kimia itu hanya biasa saja, dan 29,5% menyatakan bahwa 

mata pelajaran Kimia itu mudah dan menyenangkan. Melalui instrumen angket, 

diketahui bahwa terdapat perbedaan individu siswa dalam mengalami peristiwa 

belajar.  
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Keadaan ini menuntut peserta didik dipenuhi kebutuhan belajarnya sesuai 

karakteristik masing-masing. Sekitar 36,36% siswa menginginkan belajar dengan 

praktek dan demonstrasi, 6,81% mengatakan bahwa belajar Kimia itu dengan 

mengerjakan soal dan 56,81% menyatakan bahwa belajar Kimia itu dengan 

bermain sambil belajar. Kimia menjadi urutan kedua setelah Matematika yang 

paling kurang di gemari siswa sebanyak 18,8%.  

Agar permasalahan ini teratasi pembelajaran kimia di SMA perlu diubah 

model pembelajarannya. Pada penerapan Kurikulum 2013 guru harus 

menggunakan pendekatan ilmiah (scientific), karena pendekatan ini lebih efektif 

hasilnya dibandingkan pendekatan tradisional. Proses pembelajaran yang 

mengimplementasikan pendekatan scientific akan menyentuh tiga ranah, yaitu: 

sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor). Dengan 

proses pembelajaran yang demikian maka diharapkan hasil belajar melahirkan 

peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.  

Salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam metode pendekatan 

scientific yaitu model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning). 

Menurut Ratnaningsih (2003),  salah satu model pembelajaran yang  dapat melatih 

keterampilan proses sains adalah model pembelajaran berbasis  masalah. Hal ini  

karena siswa dapat memahami konsep dari suatu materi melalui bekerja dan 

belajar pada situasi atau masalah yang  diberikan. Siswa melakukan investigasi, 

membuat kesimpulan sebelum  melakukan  pemecahan  masalah,  mengaitkan 

pengetahuan baru dengan  struktur kognitif yang  telah dimilikinya, dan 

mengkonstruksi pemahamannya sendiri.  

Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian tentang model Problem 

Based Learning ini, diantaranya adalah penelitian menurut Hamizul  dan Merza 

Abbas (2012:1) PBL merupakan metode pembelajaran aktif menggunakan 

masalah terstruktur untuk merangsang pembelajaran. Metode ini membutuhkan 

keterlibatan siswa untuk berpikir, berdiskusi, berdebat dan memberikan pendapat 

untuk memecahkan realistis masalah kehidupan sehari-hari.  
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Raimi dan Adeoye (2011:1) menyatakan bahwa model PBL dapat 

meningkatkan tingkat kognitif siswa serta keterampilan dasar siswa dalam 

pembelajaran kimia. PBL sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

serta keterampilan dasar siswa yang sangat disarankan untuk dilakukan oleh guru 

sains dalam proses belajar mengajarnya 

Menurut Hamizul dan Merza Abbas (2012:1) dalam penelitian menyatakan 

bahwa PBL dengan pembelajaran secara individu secara signifikan dapat 

menurunkan sikap yang baik bagi siswa. Hal ini berarti bahwa pembelajaran 

dengan model PBL dengan berkelompok lebih berhasil meningkatkan sikap moral 

siswa dibandingkan jika dilakukan secara individual. 

Yusof (2011:366) Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) adalah 

pendekatan pembelajaran induktif yang menggunakan masalah realistis sebagai 

titik awal  pembelajaran. PBL yang memiliki dasar-dasar konstruktivis, filsafat 

disesuaikan dengan kondisi spesifik dan lingkungan lembaga dan sifat lapangan 

yang diterapkan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai model pelaksanaan PBL di 

seluruh dunia. 

Smith (2000:1) menyatakan proses pembelajaran berbasis masalah adalah 

pembelajaran berbasis masalah sangat cocok untuk pengantar ilmu karena 

membantu siswa mengembangkan keterampilan dan kepercayaan untuk 

menyelesaikan dan merumuskan masalah mereka yang belum pernah dilihat 

sebelumnya. 

Dilain pihak, tidak dapat diabaikan lagi bahwa media merupakan salah 

salah satu komponen penting di dalam proses pembelajaran disekolah. Media 

pembelajaran yang lebih maju dan variatif dapat dibuat dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi, salah satunya teknologi internet. Dengan memanfatkan 

teknologi internet dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk semakin mudah 

mengakses informasi yang relevan sesuai kebutuhan.  

Pemanfaatan online (website) dan offline (berbantuan komputer) sebagai 

salah satu media pembelajaran diharapkan dapat mengatasi keterbatasan ruang 

dan waktu sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. Pembelajaran berbasis website (online) mampu menumbuhkan 
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kemandirian siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan penguasaan konsep (Mubaraq.L,2009). 

Pemilihan website sebagai media pembelajaran didasarkan oleh 

kemudahan mengakses informasi melalui internet, baik melalui perangkat keras 

portable (personal komputer) maupun perangkat keras movable (laptop, PDA, 

atau handphone), dan dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, serta oleh siapa 

saja, termasuk oleh siswa. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang 

sangat pesat memungkinkan banyak pihak untuk selalu memperbarui isi materi 

ajar beserta komponen-komponen lainnya, sehingga perkembangan ilmu 

pengetahuan dapat dengan mudah dan cepat untuk di informasikan atau 

disampaikan kepada siswa dibandingkan dengan pengunaan media pembelajaran 

lainnya.  

Lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi 

muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan 

kepribadian peserta didik melalui pendidikan kualitas pendidikan karakter ( 

Sahlan , 2012). Lima karakter dari 18 karakter yang dapat ditanamkan pada 

peserta didik adalah toleransi, komunikatif, percaya diri, menghargai prestasi dan 

demokratis.  

Rifki Afandi (2011:85) menyatakan Pendidikan pada dasarnya merupakan 

suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. 

Sedangkan pendidikan karakter, yaitu; membentuk pribadi anak, supaya menjadi 

manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik, sehingga 

mampu mengantisipasi gejala krisis moral dan berperan dalam rangka pembinaan 

generasi muda. Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan dapat di masukkan nilai-

nilai pendidikan karakter dengan mengintegrasikan materi dalam pembelajaran 

ilmu pengetahuan tersebut. 

Hasil penelitian Mutiara (2011), Penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah pada karakter komunikatif dan percaya diri dengan media internet dapat 

meningkatkan hasil belajar kimia siswa dengan rata-rata gain sebesar 0,73 

sedangkan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran berbasis masalah 

tanpa media internet sebesar 0,61. Yusraini (2011), Penerapan model 
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pembelajaran berbasis masalah dengan media komputer untuk meningkatkan hasil 

belajar dan karakter rasa ingin tahu dan menghargai prestasi pada materi asam 

basa menunjukkan hasil belajar siswa yang diajar dengan model PBL dengan 

karakter menghargai prestasi lebih baik dengan tanpa menggunakan model PBL 

dengan karakter menghargai prstasi. 

  Syahputra (2009), mengenai “Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap 

Keberhasilan Belajar Pada Mata Pelajaran Kimia Melalui Problemt Based 

Learning Menggunakan Media internet Di SMP” yang menyatakan hasil belajar 

kimia siswa lebih baik secara signifkan dibandingkan dengan hasil belajar kimia 

siswa tanpa menggunakan internet.  

Saragih (2012), menunjukan bahwa dalam upaya meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan model 

pembelajaran yang paling efektif adalah problem based learning yang di 

intergrasikan dengan media komputer. Hasil penelitian Fauziah (2010) dengan 

pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis internet, siswa merasa senang dan 

termotivasi untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan suatu penelitian mengenai : 

“Pengintegrasian Media Internet dalam Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (Problem Based Learning) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan 

Karakter Toleransi, Komunikatif, Percaya Diri, Menghargai Prestasi, 

Demokratis (TKPMPD) Siswa SMA Pada Pokok Bahasan Larutan”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai 

berikut. 

1. Pendidikan belum berjalan seimbang dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. 

2. Kurangnya penggunaan media dan strategi dalam pembelajaran kimia. 

3. Pembelajaran umumnya berlangsung secara konvensional 

4. Adanya tuntutan penanaman nilai-nilai karakter bangsa dalam pendidikan. 
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5. Selain model pembelajaran, media pembelajaran harus dapat 

membangkitkan motivasi siswa dalam penyampaian materi ajar agar 

terjadi interaksi di dalam kelas antara siswa dan guru. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan yang terdapat pada peneliti, baik dari segi 

kemampuan, waktu serta biaya maka ini dibatasi pada ruang lingkup yang dapat 

dijangkau peneliti. 

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning 

dengan menggunakan media Internet 

2. Penelitian ini dilakukan pada siswa SMA Kelas XI IPA semester genap 

tahun pelajaran 2013/2014 pada pokok bahasan asam basa 

3. Karakter yang dimaksud dalam penelitian ini adalah karakter TKPMPD 

yaitu Toleransi, Komunikatif, Percaya Diri, Menghargai Prestasi dan 

Demokratis 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 

Problem Based Learning terintegrasi media Internet. Permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang 

diberi model Problem Based Learning dengan media internet dan Direct 

Instruction dengan media internet serta Direct Instruction tanpa media. 

2. Apakah terdapat perbedaan nilai karakter yang terkembang antara siswa 

yang diberi pembelajaran model Problem Based Learning dengan media 

internet dan Direct Instruction dengan media internet serta Direct 

Instruction tanpa media. 

3. Apakah terdapat interaksi hasil belajar dengan nilai karakter yang 

terkembang antara siswa yang diberi pembelajaran model Problem Based 
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Learning dengan media internet dan Direct Instruction dengan media 

internet serta Direct Instruction tanpa media. 

 

1.5.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui:  

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang 

diberi model Problem Based Learning dengan media internet dan Direct 

Instruction dengan media internet serta Direct Instruction tanpa media. 

2. Apakah terdapat perbedaan nilai karakter yang terkembang antara siswa 

yang diberi pembelajaran model Problem Based Learning dengan media 

internet dan Direct Instruction dengan media internet serta Direct 

Instruction tanpa media. 

3. Apakah terdapat interaksi hasil belajar dengan nilai karakter yang 

terkembang antara siswa yang diberi pembelajaran model Problem Based 

Learning dengan media internet dan Direct Instruction dengan media 

internet serta Direct Instruction tanpa media. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan 

pada umumnya dan pada mata pelajaran kimia pada khususnya, baik secara 

teoretis maupun secara praktis, antara lain: 

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat melengkapi dan 

memperkaya referensi serta khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti, 

selanjutnya, terutama bagi yang ingin mengkaji secara lebih terperinci 

tentang model problem based learning menggunakan media internet dan 

pembentukan karakter TKPMPD siswa. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran positif bagi pemerhati dan praktisi pendidikan serta member 

manfaat sebagai salah satu bagian dalam usaha peningkatan proses 

pembelajaran, terutama dalam menentukan pendekatan dan media 

pembelajaran yang efektif dan efisien dalam  pembentukan karakter siswa.  
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3. Sebagai informasi bagi tenaga kependidikan yang dapat memperluas 

wawasan pengetahuan guru dan dapat dijadikan sebagai solusi 

menghadapi kendala yang dihadapi saat pembelajaran berlangsung. 

 

1.7.  Defenisi Operasional 

1. Model problem based learning (PBL) adalah model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, membangun pembelajaran aktif, keterampilan 

menelesaikan masalah dan dasar pengetahuan, serta berdasarkan 

pemahaman dan penyelesaian masalah. 

2. Media internet disini menggunakan blog pribadi yaitu berupa materi 

pelajaran yang terkait serta situs-situs web kimia lainnya yang dapat 

membantu siswa untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dan 

lebih memahami materi. 

3. Pendidikan karakter TKPMPD adalah pendidikan yang menanamkan 

nilai-nilai tertentu pada anak didik (siswa), seperti nilai-nilai yang 

berguna bagi pengembangan dirinya. Nilai-nilai tersebut antara lain 

adalah toleransi, komunikatif, percaya diri, menghargai prestasi, 

demokratis, ini merupakan karakter yang diamati (diteliti) 

4. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar. Hasil belajar dibagi atas tiga kompetensi yaitu 

pengetahuan (kognetif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1. Defenisi Belajar 

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah 

laku. Menurut Sardiman (2009: 20) mengatakan bahwa “belajar itu senantiasa 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dan serangkaian kegiatan 

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengar, meniru, dan lain sebagainya. 

Dan juga belajar itu akan lebih baik lagi apabila subjek belajar itu mengalami atau 

melakukan sendiri, sehingga tidak bersifat verbalistik”. 

Menurut Slameto (2003 : 2) bahwa :“Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.” 

Menurut Abdillah (dalam Aunurrahman, 2009: 35) mengatakan bahwa 

:“Belajar suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu yang dilakukan oleh 

individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan 

tertentu.  Menurut Anurrahman (2009) ciri-ciri umum kegiatan belajar adalah : 

1. Belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau 

disengaja. 

2. Belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. 

3. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. 

Menurut Skinner (dalam Dimyati, 2002 : 9) berpandangan bahwa :“Belajar 

adalah suatu prilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik, 

sebaliknya bila ia tidak belajar maka responnya menurun.” 
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2.1.2. Defenisi Pembelajaran 

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada 

siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi,istilah 

pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar (BM), proses 

belajar mengajar (PBM), atau kegiatan belajar mengajar (KBM). 

 Kata atau istilah pembelajaran dan penggunaannya masih tergolong 

baru,yang mulai populer semenjak lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003. Menurut undang-undang ini, pembelajaran diartikan 

sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. Menurut pengertian ini, pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

keyakinan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Namun dalam 

implementasinya, sering kali kata pembelajaran ini diidentikkan dengan kata 

mengajar. 

  

2.1.3 Hakikat Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan terhadap sesuatu yang 

diperoleh di dalam belajar, sesuatu yang diperoleh berbeda–beda yakni ada yang 

memperoleh nilai tertinggi, sedang dan rendah. Melalui kegiatan belajar mengajar 

secara perlahan–lahan akan terjadi perubahan pada individu yang belajar baik dari 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Masing–masing perubahan yang terjadi 

pada individu terhadap suatu keadaan yang lebih baik merupakan keberhasilan 

belajar yang diperoleh dimana hasil belajar yang mencerminkan sejauh mana 

perubahan itu terjadi pada diri individu. 

 Hasil belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri 

individu sebagai hasil dari pengalamannya. Dimyati (2002), memandang hasil 

belajar sebagai suatu puncak proses belajar. Dengan berakhirnya suatu proses 
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belajar, maka siswa memperoleh suatu hasil belajar. Ini berarti, bahwa berhasil 

atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu sangat bergantung pada proses 

belajar yang dialami siswa baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan 

rumah atau keluarganya sendiri. Hasil belajar pada umumnya dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu : 

1. Hasil belajar rendah 

2. Hasil belajar menengah 

3. Hasil belajar tinggi 

Hasil belajar siswa dapat diketahui bila diadakan ukuran penguasaan 

materi pada pelajaran tertentu dengan menggunakan suatu alat. Alat yang 

digunakan adalah tes. baik dalam bentuk formatif maupun sumatif, telah 

dilaksanakan oleh guru. Menurut Sudijono (2008), tes adalah suatu alat yang 

menggunakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan untuk hasil belajar. Jadi hasil 

belajar adalah hasil penilaian yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam 

belajar tentang perkembangan dan kemajuan siswa di sekolah yang berkenaan 

dengan penguasaan bahan pelajaran. Penilaian hasil belajar bertujuan melihat 

kemajuan belajar peserta didik dalam penguasaan materi pengajaran yang telah 

dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.1.4. Hakikat Model Pembelajaran 

  Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang 

meliputi segala aspek sebelum sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan 

guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak 

langsung dalam proses belajar mengajar. 

Belajar model dapat dilakukan dengan melalui fase-fase, yaitu fase perhatian 

(attentional phase), fase retensi (retention phase), fase reproduksi (reproduction 

phase), dan fase motivasi (motivation phase), fase-fase ini akan menghasilkan 

penampilan seseorang. Fase perhatian merupakan model didalam belajar, belajar 

ini merupakan perhatian yang menarik, yang merangsang minat pada siswa untuk 

mempelajarinya.  
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Fase retensi adalah fase pengulangan, menyebutkan sebagai belajar observasi 

yang berdasarkan kontiguitas, dimana kontiguitas diperlukan perhatian dan 

penampilan model dan penyajian simbolik dari penampilan itu dalam memori ja 

ngka panjang. 

Fase reproduksi merupakan proses pembimbingan informasi dari bentuk 

bayangan ke dalam penampilan perilaku yang sebenarnya. Fase ini membenarkan 

model dan instruktur untuk melihat apakah komponen-komponen suatu urutan 

perilaku telah dikuasai oleh yang belajar.  

Fase motivasi merupakan fase terakhir dari proses belajar observasional, 

siswa meniru model untuk mendapatkan reinforsemen dan mendapatkan informasi 

yang akan berguna daam kehidupan kelak, didalam belajar ia berharap prestasinya 

bagus, nilai tinggi dan naik kelas. 

 

2.1.5. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pertama kali dipopulerkan oleh 

Barrows dan Tamblyn (1980) pada akhir abad ke 20. Pada awalnya, PBL 

dikembangkan dalam dunia pendidikan kedokteran. Akan tetapi, saat ini PBL 

telah dipakai secara luas pada semua jenjang pendidikan. Menurut Etherington 

(2011:36) model Problem Based Learning (PBL) untuk mata pelajaran sains 

memiliki dampak positif dalam hasil pembelajaran siswa karena dapat memotivasi 

untuk mengajarkan ide-ide dalam konteks dunia nyata bagi siswa. Pembelajaran 

yang dikaitkan dalam dunia nyata dapat memudahkan siswa dalam memahami 

pembelajaran karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

Esensi PBL berupa menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik 

dan bermakna kepada siswa, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk 

investigasi dan penyelidikan. Peran guru dalam Problem Based Learning adalah 

menyodorkan berbagai masalah, memberikan pertanyaan, dan memfasilitasi 

investigasi dan dialog. Hal yang terpenting, guru menyediakan scaffolding 

(perancah atau kerangka pendukung) yang meningkatkan inqury (penyelidikan) 

dan pertumbuhan intelektual.  
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PBL tidak dirancang seperti pembelajaran langsung atau ceramah yang 

membantu guru untuk menyampaikan informasi dalam jumlah besar kepada 

siswa. PBL dirancang untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan 

berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan intelektualnya; 

mempelajari peran-peran orang dewasa dengan mengalaminya melalui berbagai 

situasi riil atau situasi yang disimulasikan; dan menjadi pelajar yang mandiri dan 

otonom.  

 

2.1.6. Pelaksanaan Problem Based Learning 

Kelima fase PBL dan perilaku yang dibutuhkan dari guru untuk masing-

masing fasenya dirangkum dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1. Sintaks (langkah-Langkah) untuk PBL 

Fase Perilaku Guru 

Fase 1 : Memberikan orientasi tentang 

permasalahnnya kepada 

siswa 

Guru membahas tujuan pelajaran, 

mendeskripsikan berbagai kebutuhan 

logistic penting, dan memotivasi siswa 

untuk terlibat dalam kegiatan 

mengatasi masalah. 

Fase 2 : Mengorganisasikan siswa  

untuk meneliti 

Guru membentu siswa untuk 

mendefenisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar 

yang terkait dengan permasalahannya. 

Fase 3 : Membentu investigasi mandiri 

dan kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen, dan 

mencari penjelasan dan solusi. 

Fase 4 : Mengembangkan dan 

mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

artefak-artefak yang tepat, seperti 

laporan, rekaman video, dan model-
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model, dan membantu mereka untuk 

menyampaikan kepada orang lain. 

Fase 5 : Menganalisis dan mengevaluasi 

proses mengatasi masalah. 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi terhadap 

investigasinya dan proses-proses yang 

mereka gunakan. 

 

Hal-hal yang diperlukan diawal pembelajaran untuk elaborasi adalah 

sebagai berikut. 

 Tujuan utam pelajaran bukan untuk mempelajari sejumlah informasi baru 

tetapi untuk menginvestigasi berbagai permasalahan penting dan menjadi 

pelajar yang mandiri. 

 Permasalahan atau pertanyaan yang diinvestigasi tidak memiliki jawaban 

yang mutlsk “benar” dan sebagian besar permasalahan kompleks memiliki 

banyak solusi yang kadang-kadang saling bertentangan. 

 Selama fase investigative pelajaran, siswa akan didorong untuk melontarkan 

pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan memberikan bantuan, tetapi 

siswa mestinya berusaha bekerja secara mandiri atau dengan teman-

temannya. 

 Selama fase analisis dan penjelasan pelajaran, siswa akan didorong untuk 

mengekspresikan ide-idenya secara terbuka dan bebas. 

PBL mengharuskan guru untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi 

diantara siswa dan membantu mereka untuk menginvestigasi masalah secara 

bersama-sama. PBL juga mengharuskan guru untuk membantu siswa untuk 

merencanakan tugas investigatif dan pelaporannya. Investigasi yang dilakukan 

secara mandiri, berpasangan, atau dalam tim-tim studi kecil adalah inti PBL. 

Meskipun setiap situasi maslah membutuhkan teknik investigatif yang agak 

berbeda, kebanyakan melibatkan proses mengumpulkan data dan eksperimentasi, 

pembuatan hipotesis dan penjelasan, dan memberikan solusi.  

Fase investigatif diikuti dengan pembuatan artefak dan exhibit. Artefak lebih 

dari sekedar laporan tertulis. Artefak termasuk hal-hal seperti rekaman video yang 
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memperlihatkan situasi yang bermasalah dan solusi yang diusulkan, model-model 

yang mencakup representasi fisik dari suatu masalah dan solusinya, dan program 

komputer serta presentasi multimedia. Setelah artefak dikembangkan, guru sering 

mengorganisasikan exhibit untuk memamerkan hasil karya siswa di depan umum. 

Exhibit  itu mestinya mempertimbangkan siapa audiensnya, siswa, guru, orangtua 

dan pihak-pihak lainnya.  

Fase terakhir PBL melibatkan kegiatan-kegiatan yang dimaksud untuk 

membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri 

maupun keterampilan investigatif dan keterampilan intelektual yang mereka 

gunakan. Selama fase ini, guru meminta siswa untuk merekonstruksikan pikiran 

dan kegiatan mereka selama berbagai fase pelajaran. 

 

2.2.  Hakikat Media Pembelajaran 

Media merupakan alat komunikasi dan sumber informasi. Kata media yang 

berasal dari bahasa Latin mengarah kepada segala sesuatu yang membawa 

informasi dari suatu sumber kepada penerimanya. Kemp (1994) 

mengklasifikasikan media ke dalam beberapa kategori media seperti: (1) Real 

Things termasuk di dalamnya pembicara tamu, objek dan model yang merupakan 

stimulasi dari objek sebenarnya, (2) Two Dimensional Display Materials, seperti 

kertas hasil print atau fotokopi, papan tulis dan flipchart, diagram, chart, gambar, 

foto, lembar kerja, CD- ROM, dan foto CD, (3) Audio recordings, seperti 

audiocassette recording dan audio CD recording,(4) Projected Still Pictures, 

termasuk di dalamnya overhead tranparancies, computer-generated images, 

slides, dan filmstrips, (5) Projected Moving Pictures, seperti film dan videotape, 

(6) Combinations of media, yang merupakan gabungan dari beberapa media, (7) 

Interactive Technologies, termasuk Computer-Based Instruction (CBI) dan 

aplikasi multimedia. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran sangat 

membantu keefektifitasan proses pembelajaran dan penyampaian pesan isi 

pembelajaran pada saat ini. Di samping membangkitkan motivasi dan minat 

siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 
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pemahaman, penyajian data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan 

penafsiran data, dan pemadatan informasi. 

Menurut Sadiman (2003) fungsi atau kegunaan media antara lain: (1) 

membuat konkrit konsep yang abstrak, (2) membawa objek yang berbahaya atau 

sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. (3) menampilkan objek yang terlalu 

besar, (4) menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, (5) 

mengamati gerakan yang terlalu cepat, (6) memungkinkan siswa berinteraksi 

langsung dengan lingkungannya, (7) memungkinkan kesegaran pengamatan dan 

persepsi bagi pengamatan belajar siswa, (8) membangkitkan motivasi belajar, (9) 

meyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulangi maupun disimpan 

menurut kebutuhan, (10) menyajikan pesan atau informasi belajar secara 

serempak, membatasi batasan waktu maupun ruang, dan (11) mengontrol arah 

maupun kecepatan belajar siswa. 

Dalam memilih media yang paling tepat, Dick & carey (2005) juga 

mengemukakan beberapa faktor penting dalam pemilihan media pembelajaran, 

yaitu: (1) ketersediaan media di lingkungan pembelajaran, (2) kesanggupan ahli 

memproduksi materi pembelajaran untuk digunakan dengan media yang dipilih, 

(3) fleksibilitas, waktu, dan kecocokan materi dengan media, dan (4) faktor biaya. 

Disamping kesesuaian dengan perilaku belajarnya, faktor lain yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan media yaitu faktor yang menyangkut 

keluwesan, kepraktisan dan ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu 

yang lama. Selain itu faktor efektivitas harus tetap diperhatikan sebab faktor 

efektivitas ini berpengaruh terhadap biaya pemakaian dalam jangka waktu yang 

panjang. Dengan demikian media memiliki fungsi yang jelas yaitu memperjelas, 

memudahkan dan membuat menarik pesan kurikulum yang akan disampaikan 

oleh guru kepada peserta didik sehingga dapat memotivasi belajar dan 

mengefisiensikan proses belajar.  

 

2.2.4. Media Internet dalam Pembelajaran Kimia 

Slocum (2004), Penggunaan komputer sebagai alat bantu komunikasi dan 

pembelajaran sudah dianggap sebagais suatu kebutuhan dan kewajiban. Pada saat 
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ini inovasi pembelajaran dengan menggunakan komputer berkembang pesat 

terutama setelah tersedianya “superhighway” dan “internet”. Internet adalah salah 

satu bagian paling berharga dalam pendidikan karena memberikan begitu banyak 

informasi dan merupakan sumber referensi paling besar bagi para pendidik dan 

siswa.  Dengan adanya internet, dunia ilmu pengetahuan semakin terbuka bagi 

siapa saja. Penyebaran informasi berlangsung cepat, segala informasi di belahan 

dunia manapun dapat diperoleh dalam sekejap. Informasi yang tadinya sulit 

diperoleh, saat ini sudah bukan sesuatu yang sulit lagi. Internet sebagai sumber 

ilmu pengetahuan juga menyajikan materi pelajaran untuk jenjang pendidikan 

tertentu.  

Berdasarkan pemahaman diatas dengan adanya internet, dunia ilmu 

pengetahuan semakin terbuka bagi siapa saja. Penyebaran informasi berlangsung 

cepat, segala informasi di belahan dunia manapun dapat diperoleh dalam sekejap.  

Informasi yang tadinya sulit diperoleh, saat ini sudah bukan sesuatu yang sulit 

lagi. Namun hal ini juga perlu ditunjang oleh ketersediaan sarana-prasarana yang 

mendukung, serta kesiapan pendidikan dan peserta didik untuk beradaptasi 

dengan teknologi internet 

Ada pula situs-situs yang membahas pengetahuan umum dalam bidang 

tertentu. Informasi seputar dunia pendidikan juga mudah dijumpai di internet. 

Beberapa contoh situs pendidikan adalah sebagai berikut. 

1. http://jardiknas.net, situs pendidikan resmi Departemen Pendidikan 

Nasional. Di dalamnya terdapat link ke situs-situs sekolah/perguruan 

tinggi dan situs lain yang erat dengan dunia pendidikan  

2. http://www.e-dukasi.net, menyajikan materi pelajaran dari tingkat SD, 

SMP, hingga SMA/SMK dengan sistem pembelajaran interaktif.  

3. http://www.e-smartschool.com/  

4. http://www.bukamata.com/  

 

2.3. Pendidikan Karakter 

Secara etimologis, kata karakter (Inggris : character) berasal dari bahasa 

Yunani, eharassein yang berarti “to engrave” .Kata “to engrave” itu sendiri 
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dapat diterjemahkan menjadi mengukir, melukis, memahatkan, atau 

menggoreskan. Arti ini sama dengan istilah “karakter” dalam bahasa Inggris 

(character) yang juga berarti mengukir, melukis, memahatkan, atau 

menggoreskan. 

Menurut Lickona, pendidikan karakter mencakup tiga unsur pokok, yaitu 

mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (desiring the good), 

dan melakukan kebaikan (doing the good). Senada dengan Lickona, Frye 

mendefenisikan pendidikan karakter  sebagai “A national movement creating 

schools that foster ethical, responsible, and caring young people by modeling and 

teaching good character through an emphasis on universal values that we all 

share” (Frye, 2002:2). Dengan demikian, pendidikan karakter dapat diartikan 

sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengetahui kebenaran atau kebaikan, 

mencintainya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Mulai tahun pelajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus 

menyiapkan pendidikan karakter. Adapun 18 nilai karakter terdapat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 2.2.Nilai-Nilai Pendidikan Karakter  

No. Nilai Karakter Uraian 

1.  Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

2. Jujur  Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan 

pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai [erbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan 

tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 
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4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimuliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

9. Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. 

10. Semangan kebangsaan Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan Negara 

di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta tanah air Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedualian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, social, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa. 

12. Menghargai prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masayarakatnya, dan mengakui serta 

menghormati keberhasilan orang lain.  



20 
 

13. Bersahabat/komunikatif Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

14. Cinta damai Sikap, perkataan dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman di atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebijakan 

bagi dirinya. 

16. Peduli lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

17. Peduli sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin member 

bantuan pada orang lain dan mesyarakat yang 

membutuhkan. 

18. Tanggung jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya 

maupun orang lain dan lingkungan sekitarnya. 

 

2.4. Nilai-Nilai Karakter dalam Problem Based Learning 

Berikut ini akan dikemukakan nilai-nilai karakter yang dapat ditransmisi 

melalui strategi pembelajaran berbasis masalah. Setidaknya, terdapat enam 

bahkan lebih nilai karakter dari 18 nilai karakter yang dicanangkan.  

a. Komunikatif 

Menginat asumsi dasar dibangunnya problem based learning adalah 

menyelesaikan masalah, sedangkan orang yang mempunyai komitmen tinggi 

untuk menyelesaikan masalah adalah orang-orang yang mempunyai sifat 

komunikatif yang tinggi, maka nilai karakter inti dalam problem based learning 
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adalah komunikatif. Orang yang mempunyai jiwa komunikatif tinggi adalah orang 

yang mempunyai keahlian dalam berkomunikasi untuk bersama-sama dalam 

memecahkan masalah. 

b. Percaya diri 

Untuk menyelesaikan masalah, diperlukan percaya diri yang luar biasa. 

Terlebih lagi penyelesaian masalah secara baik dan elegan, tentunya 

membutuhkan kepercayaan diri , baik secara emosional maupun intelektual untuk 

mewujudkannya. Oleh karena itu, strategi pembelajaran problem based learning 

ini secara ilmiah menanamkan nilai karakter berupa percaya diri. 

c. Toleransi dan Demokratis 

Penyelesaian masalah yang dikendaki dalam strategi pembelajaran 

problem based learning adalah penyelesaian masalah yang bersifat terbuka, dapat 

ditoleransi dan bersifat demokratis. Artinya,tidak ada penyelesaian masalah yang 

bersifat tunggal dan paling benar atau paling baik. Bahkan guru juga tidak boleh 

menentukan cara penyelesaian tersendiri, sehingga peserta didik mempunyai hak 

otonom secara penuh untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. 

d. Menghargai Prestasi 

Sikap  dan tindakan yang mendorong peserta didik untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati 

keberhasilan orang lain menjadi budaya pada diri siswa agar termotivasi menjadi 

lebih baik sehingga dapat memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. 

e. Kepedulian Lingkungan dan Sosial Keagamaan 

Selain setiap peserta didik menghadapi masalah-masalah individu yang 

berbeda-beda, tidak menutup kemungkinan ia juga menghadapi masalah-masalah 

sosial keagamaan di lingkungan sekolahnya. Dalam hal ini, penyelesaian atas 

masalah tersebut tidak boleh lagi dihadapi secara mandiri, tetapi harus 

berkelompok atau bekerja sama dengan teman sejawatnya, termasuk dalam hal ini 

adalah melibatkan kepala sekolah, OSIS, guru bimbingan dan konseling serta guru 

agama. 
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f. Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air 

Topik-topik pembelajaran dari semua mata pelajaran seringkali membahas 

tema besar keangsaan. Konsekuensinya, guru harus menyajikan masalah-masalah 

kenegaraan atau kebangsaan, seperti dekadensi moral bangsa, korupsi, krisis 

ekonomi, dan sebaginya. Upaya menyelesaikan persoalan-persoalan ini dapat 

menumbuhkan sikap cinta tanah air, semangat kebangsaan dan menumbuhkan 

jiwa nasionalisme. Peserta didik yang mempunyai karakter seperti ini tidak akan 

mudah tergiur oleh gaji bekerja di luar negeri walaupun nilainya 100 kali lipat 

lebih besar daripada bekerja di negeri sendiri. Ia lebih memilih membangun  

negeri sendiri walaupun dengan gaji pas-pasan. Semangat kebangsaan, cinta tanah 

air dan jiwa nasionalisme ini perlu ditanamkan dalam jiwa peserta didik agar tidak 

pergi ke luar negeri (membangun negeri orang lain) setelah menjadi orang cerdas 

nanti. 

 

2.5. Karakteristik Materi Asam Basa 

Wiseman (dalam Alicia, 2002:172) mengemukakan bahwa ilmu kimia 

merupakan salah satu pelajaran tersulit bagi kebanyakan siswa menengah dan 

mahasiswa. Kesulitan mempelajari ilmu kimia ini terkait dengan ciri-ciri ilmu 

kimia itu sendiri yang disebutkan oleh Kean dan Middlecamp (dalam Alicia, 

2002:172) sebagai berikut :   

a. Sebagian besar ilmu kimia bersifat abstrak. 

Atom, molekul, dan ion merupakan materi dasar kimia yang tidak nampak, 

yang menuntut siswa dan mahasiswa membayangkan keberadaan materi tersebut 

tanpa mengalaminya secara langsung. Karena atom merupakan pusat kegiatan 

kimia, maka walaupun kita tidak melihat atom secara langsung, tetapi dalam 

angan-angan kita dapat membentuk suatu gambar untuk mewakili sebuah atom, 

misalnya sebuah atom oksigen kita gambarkan sebagai bulatan. 

b. Ilmu kimia merupakan penyederhanaan dari yang sebenarnya.  

Kebanyakan objek yang ada di dunia ini merupakan campuran zat-zat 

kimia yang kompleks dan rumit. Agar mudah dipelajari, maka pelajaran kimia 

dimulai dari gambaran yang disederhanakan, dimana zat-zat dianggap murni atau 
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hanya dua atau tiga zat saja. Dalam penyederhanaannya diperlukan pemikiran dan 

pendekatan tertentu agar siswa atau mahasiswa tidak mengalami salah konsep 

dalam menerima materi yang diajarkan tersebut. 

c. Sifat ilmu kimia berurutan dan berkembang dengan cepat. 

Seringkali topik-topik ilmu kimia harus dipelajari dengan urutan tertentu. 

Misalnya, kita tidak dapat menggabungkan atom-atom untuk membentuk 

molekul, jika atom karakteristiknya tidak dipelajari terlebih dahulu. Di samping 

itu, perkembangan ilmu kimia itu sangat cepat, seperti pada bidang biokimia yang 

menyelidiki tentang rekayasa genetika, kloning, dan sebagainya. Hal ini menuntut 

kita semua untuk lebih cepat tanggap dan selektif dalam menerima semua 

kemajuan tersebut. 

d. Ilmu kimia tidak hanya sekedar memecahkan soal. 

Memecahkan soal-soal yang terdiri dari angka-angka (soal numerik) 

merupakan bagian yang penting dalam mempelajari kimia. Namun, kita juga 

harus mempelajari deskripsi seperti fakta kimia, aturan-aturan kimia, peristilahan 

kimia, dan lain-lain. 

e. Bahan/materi yang dipelajari dalam ilmu kimia sangat banyak. 

Dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari, siswa ataupun mahasiswa 

dituntut untuk dapat merencanakan belajarnya dengan baik, sehingga waktu yang 

tersedia dapat digunakan seefisien mungkin. 

Menurut Arifin (dalam Alicia, 2002:172), kesulitan siswa dalam 

mempelajari ilmu kimia dapat bersumber pada: 

a. Kesulitan dalam memahami istilah. 

Kesulitan ini timbul karena kebanyakan siswa hanya hafal akan istilah dan 

tidak memahami dengan benar maksud dari istilah yang sering digunakan dalam 

pelajaran kimia. 

b. Kesulitan dalam memahami konsep kimia. 

Kebanyakan konsep-konsep dalam ilmu kimia maupun materi kimia secara 

keseluruhan merupakan konsep atau materi bersifat abstrak. 

c. Kesulitan Angka. 
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Dalam pengajaran kimia siswa dituntut untuk terampil dalam 

rumusan/operasi matematis. Hal ini disebabkan karena siswa tidak mengetahui 

dasar-dasar matematika dengan baik, siswa tidak hafal rumusan matematika yang 

banyak digunakan dalam perhitungan-perhitungan kimia, sehingga siswa tidak 

terampil dalam menggunakan operasi-operasi dasar matematika. 

Dalam pokok bahasan Asam Basa ini, uraian materinya adalah sebagai 

berikut : (1) Teori Asam Basa; (2) Sifat Larutan Asam Basa; (3) Derajat 

Keasaman (pH); (4) Derajat Ionisasi; (5) Tetapan Tetapan Asam dan Tetapan 

Basa; serta (6) Aplikasi Konsep pH dalam Lingkungan. 

 

2.6. Kerangka Konseptual dan Hipotesis 

2.6.1. Kerangka Konseptual 

Keterpurukan masalah pendidikan di Indonesia khususnya di daerah 

Sumatera Utara sudah menjadi tugas kita sebagai seorang pendidik. Masalah 

pendidikan ini harus segera diselesaikan agar nantinya dapat mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

Namun, kendalanya kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah 

karena masih di bawah rata-rata. Hal ini didapat dilihat dari hasil belajar siswa 

khususnya kimia yang masih dibawah standar yang telah ditentukan. Sehingga 

guru kimia harus bisa mangeambil langkah dalam mengatasi hal tersebut. Apalagi 

ditambah dengan adanya perubahan kurikulum, seorang guru harus jeli dalam 

membuat suatu rancangan pembelajaran. 

Dalam tuntutan kurikulum seorang guru harus bisa membuat model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar serta 

membentuk karakter yang baik. Selain itu, guru juga harus membuat suatu media 

pembelajaran yang dapat menunjang penyampaian materi kimia yang bersifat 

abstrak tersebut agar lebih mudah dipahami oleh siswa. 

Pokok bahasan Asam Basa merupakan salah satu materi kimia yang sangat 

penting dalam aplikasi kimia bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga 

harus membuat suatu model dan media pembelajaran yang dapat memotivasi 

siswa agar dapat memahami materi tersebut. Model tersebut harus dapat 
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menambah keterampilan berpikir siswa karena materi tersebut sangat erat 

hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.  

Selain itu media yang digunakan juga harus dibuat semaksimal mungkin 

agar konsep abstrak yang terdapat dalam pokok bahasan tersebut mudah dipahami 

oleh siswa. Salah satunya adalah dengan menggunakan Macromedia Flash, 

karena media ini merupakan media animasi bergerak yang dapat menggambarkan 

konsep abstrak dalam kimia menjadi konkrit sehingga siswa juga akan memahami 

materi tersebut. Dengan menggunakan media tersebut dengan strategi berbasis 

pemecahan masalah diharapkan dapat menampilkan keterampilan siswa, motivasi 

belajar siswa serta membentuk karakter yang baik bagi siswa. 

 

2.6.2. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka konseptual di atas, maka 

hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ho : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang 

diberi model Problem Based Learning dengan media internet dan 

Direct Instruction dengan media internet serta Direct Instruction tanpa 

media. 

2. Ho : Tidak terdapat perbedaan nilai karakter yang terkembang antara siswa 

yang diberi pembelajaran model Problem Based Learning dengan 

media internet dan Direct Instruction dengan media internet serta 

Direct Instruction tanpa media. 

3. Ho : Tidak terdapat interaksi hasil belajar dengan nilai karakter yang 

terkembang antara siswa yang diberi pembelajaran model Problem 

Based Learning dengan media internet dan Direct Instruction dengan 

media internet serta Direct Instruction tanpa media. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat ex post facto. Metode 

penelitian dalam rencana penelitian ini meliputi : Lokasi dan Waktu Penelitian, 

Populasi dan Sampel Penelitian, Disain Penelitian, Variabel Penelitian,  Prosedur 

dan Pelaksanaan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data. 

Adapun komponen-komponen yang meliputi metode penelitian akan dijelaskan 

dibawah ini. 

 

1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 4, 16 dan 19 Medan kelas XI 

IPA semester genap Tahun Ajaran 2013/2014 pada bulan Januari sampai dengan 

Februari 2013.  

1.2.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri kelas 

XI IPA di kota Medan.  

Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah secara sampling purposive, 

yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan karena adanya tujuan 

tertentu.  

Sampel penelitian sebanyak 3 kelas yang ditentukan dengan menggunakan 

teknik pengambilan secara acak (random sampling) dengan perlakuan sebagai 

beikut. 

- Kelas eksperimen I : Kelas yang dibelajarkan dengan pembelajaran 

Problem Based Learning dan media internet 

- Kelas eksperimen II : Kelas yang dibelajarkan dengan pembelajaran 

Problem Based Learning tanpa media internet 

- Kelas eksperimen III : Kelas yang dibelajarkan dengan pembelajaran 

Direct Instruction dan media internet  
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1.3.  Disain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu jalur yang digunakan untuk memeroleh 

data sesuai variabel dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi eksperimen dengan membuat 

suatu perlakuan dalam pembelajaran yaitu proses pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning dengan media internet, kemudian pembelajaran dengan 

model Problem Based Learning serta pembelajaran dengan model Direct 

Instruction dengan media internet. Rancangan penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1. Rancangan Penelitian 

Kelas 
Pembelajaran Kelas 

Eksperimen 
Perlakuan 

Pre-

test 

Hasil yang 

Diharapkan 

Karakter 
Post-

test 

E1 

Problem Based Learning 

terintegrasi media 

internet 

P1 T1E1 K1 T2E1 

E2 
Problem Based Learning 

tanpa media internet 
P2 T1E2 K2 T2E2 

E3 

Direct Instruction 

terintegrasi media 

internet 

P3 T1E3 K3 T2E3 

 

Keterangan : 

T1    :   Pre-test siswa sebelum diberikan perlakuan 

T2 :   Post-test siswa sesudah diberikan perlakuan 

P1  : Perlakuan dengan Problem Based Learning terintegrasi media 

internet 

P2       :  Perlakuan dengan Problem Based Learning tanpa media 

internet  

P3          :  Perlakuan dengan Direct Instruction terintegrasi media internet  

E1, E2, E3  :   Kelas eksperimen 1, 2, dan 3 

K1, K2, K3  :   Karakter yang terkembang untuk kelas eksperimen 1, 2, dan 3 
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1.3.1.   Prosedur Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu variabel bebas 

adalah variabel yang dimanipulasi secara sistematis dan variabel terikat adalah 

variabel yang diukur sebagai akibat adanya manipulasi pada variabel bebas. 

Variabel bebas dari penelitian ini adalah model pembelajaran Problem Based 

Learning dan media internet sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar 

kimia siswa dan karakter siswa dalam hal ini karakternya adalah toleransi, 

komunikatif, percaya diri, menghargai prestasi dan demokratis.  

 

1.3.2.   Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Prosedur penelitian ini berlangsung dengan 2 tahap, tahap tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini prosedur penelitian yang dilakukan adalah menyiapkan 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada pokok bahasan Asam Basa 

yang akan diajarkan. Selain itu peneliti juga meyiapkan media pembelajaran 

dalam hal ini adalah media internet sesuai indikator. Setelah itu juga membuat 

suatu instrumen penelitian berdasarkan indikator berupa tes objektif  dan kisi-kisi 

angket yang akan diberikan kepada siswa untuk melihat karakter yang terkembang 

selama pembelajaran.  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan populasi dan sampel penelitian. 

2. Melakukan pre-test dari materi yang akan diajarkan yaitu pada pokok bahasan 

Asam Basa. Pre-test dilaksanakan untuk menyamakan data kemampuan awal 

siswa serta menghitung nilai gain ternormalisasi, yang akan digunakan dalam 

analisis hipotesis secara statistik. 

3. Melakukan proses pembelajaran pada pokok bahasan Asam Basa yang terbagi 

atas : kelas eksperimen I yang diajarkan model Problem Based Learning 

dengan media internet, kelas eksperimen II yang diajarkan dengan model 
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Problem Based Learning, serta kelas eksperimen III yang diajarkan dengan 

model Direct Instruction dengan media internet. 

4. Mengadakan Post-test pada siswa setelah dilakukan proses pembelajaran pada 

pokok bahasan Asam Basa. Post-test ini dilakukan untuk menguji penguasaan 

siswa pada materi Asam Basa setelah dilakukan pembelajaran. 

5. Menyebarkan angket pada siswa untuk mengetahui karakter yang terkembang 

pada siswa. 

6. Mengolah data yang diperoleh baik dari data hasil belajar dan juga angket yang 

diberikan. 

7. Menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. 

8. Membuat suatu simpulan. 

Untuk mempermudah pemahaman tentang prosedur penelitian ini berikut 

diringkas tahapan penelitian dalam bentuk diagram alir penelitian seperti pada 

gambar dibawah ini :  
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Persiapan

Populasi

Sampel

Pre-test

Eksperimen I

Pembelajaran Problem 

Based Learning dengan 

Media Internet

Eksperimen II

Pembelajaran Problem 

Based Learning tanpa 

Media Intenet

Eksperimen III

Pembelajaran Direct 

Instruction dengan 

Media Intrnet

Post-test

Angket

Data

Pengolahan 

Data

Analisis Data

Simpulan 

 

Gambar 3.1. Bagan Alir Penelitian 

 

1.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengemukakan fakta yang terjadi 

pada variabel penelitian yang akan diteliti.  
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1.4.1. Instrumen Penelitian 

Instrumen digunakan untuk mengukur hasil belajar dan karakter siswa 

dalam hal ini untuk mengukur karakter toleransi, komunikatif, percaya diri, 

menghargai prestasi dan demokratis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tes untuk mengukur hasil belajar dan nontes untuk mengukur karakter 

siswa yang terkembang.  

Instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Tes Hasil Belajar 

Instrumen untuk mengukur hasil belajar siswa ini adalah berupa tes objektif 

dalam bentuk pilihan berganda dengan pilihan jawaban terdiri dari 5. Tes objektif 

ini disusun menjadi 40 soal (lampiran 5) yang akan dianalisis terlebih dahulu 

sebelum digunakan pada penelitian. 

Tes objektif disusun berdasarkan indikator pada materi pelajaran Asam Basa 

yang diajarkan di kelas. Tingkat pemahaman tes disusun berdasarkan Taksonomi 

Bloom pada ranah kognitif mulai dari tingkat pengetahuan (C-1) sampai pada (C-

4) seperti yang tertera dalam kisi-kisi soal. Adapun kisi-kisi dari tes objektif 

tersebut terdapat pada lampiran 4.  

b. Angket 

Instrumen non tes yang berupa angket ini berfungsi untuk menganalisis 

karakter yang terkembang dalam siswa setelah dilakukan proses pembelajaran. 

Angket dalam proses pembelajaran digunakan untuk memeroleh data mengenai 

latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah 

laku dan proses belajar siswa. Angket sering juga untuk menilai hasil belajar 

ranah afektif (Sudijono, 2008). Sehingga pengukuran angket ini ditujukan untuk 

mengukur karakter siswa yaitu karakter toleransi, komunikatif, percaya diri, 

menghargai prestasi dan demokratis.  

Angket tersebut dibuat sebanyak 30 pernyataan (lampiran 7) dengan 

menggunakan skala Likert. Angket ini akan diuji validitasnya oleh validator ahli 

dalam bidang pendidikan. Angket pada penelitian ini disusun berdasarkan 

indikator dari pendidikan karakter yang diuji yaitu karakter kemandirian, berpikir 
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kritis, dan tanggung jawab. Adapun indikator dari pendidikan karakter yang diuji 

dapat dilihat pada lampiran 6.  

c. Lembar Observasi 

Lembar obeservasi ini digunakan untuk mengukur karakter disiplin dan 

kejujuran yang terkembang dalam siswa. Lembar observasi ini disusun 

berdasarkan indikator untuk mengukur karakter displin dan kejujuran dan 

mempunyai nilai dengan skala Likert. Adapun bagian yang diamati untuk karakter 

disiplin dan jujur berdasarkan indikator berjumlah masing-masing 5 dan 6 

indikator. Adapun lembar observasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 8.  

 

1.4.2. Analisis Instrumen Tes 

Analisis instrumen ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan instrumen 

tes yang dibuat dalam mengukur hasil belajar. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan program Microsoft Excel 2007. Adapun uji analisis instrumen yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1.4.2.1. Validitas 

Untuk mengetahui validitas tes ini adalah Teknik Korelasi Empiris yang 

digunakan adalah: 

 rxy =  

Keterangan: 

N   = Jumlah Sampel 

X   = Skor butir soal 

Y  = Skor total butir soal 

Rxy = Koefisien validitas tes 

 

Untuk menafsirkan keberartian harga validitas tiap soal maka harga 

tersebut dikonsultasikan ke tabel harga kritik produk momen dengan kriteria rhitung 

> rtabel untuk taraf nyata α = 0,05 korelasi tersebut dinyatakan valid atau 

signifikan. 
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1.4.2.2. Tingkat Kesukaran 

Angka yang menunjukkan tingkat kesukaran suatu butir tes disebut 

indeks kesukaran item (P), dapat dihitung dengan rumus :  

P =  

 

Dimana : 

P  = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal benar 

JS = Jumlah seluruh peserta tes 

Dan untuk kriteria taraf kesukaran soal yaitu : 

a. Soal dengan taraf kesukaran :  0,00 – 0,29 soal sukar, direvisi 

b. Soal dengan taraf kesukaran : 0,30 – 0,70 soal sedang, diterima 

c. Soal dengan taraf kesukaran : 0,71 – 1,00 soal mudah dan direvisi 

 

1.4.2.3. Daya Beda 

Daya pembeda (D) adalah untuk membedakan siswa yang mampu dan 

siswa yang kurang mampu,dengan rumus : 

D =  

 

Dimana : 

JA  = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok yang menjawab soal dengan benar 

BB  = Banyaknya peserta kelompok yang menjawab soal dengan salah 

PA  = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB  = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya beda tes yaitu : 

  D = 0,00 -  0,20 yaitu jelek 

  D = 0,30 – 0,40 yaitu cukup 

  D = 0,50 – 1,00 yaitu baik  
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1.4.2.4. Reabilitas  

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan dari suatu 

instrumen. Pada penelitian ini uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan KR-

20 sebagai berikut : 

r11 =  

 

Dimana :  

r11 = Reabilitas tes secara keseluruhan 

p = Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1 - p) 

∑p.q = Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = Banyaknya item 

S  = Standard deviasi dari tes 

 

Koefisien reabilitas tes ini akan dikonsultasikan dengan batas criteria 

menurut Arikunto (2001) yaitu : 

Antara 0,000 – 0,199 dikategorikan sangat rendah 

Antara 0,200 – 0,399 dikategorikan rendah 

Antara 0,400 – 0,599 dikategorikan sedang 

Antara 0,600 – 0,799 dikategorikan tinggi 

Antara 0,800 – 0,100 dikategorikan sangat tinggi 

 

1.5.  Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan antara lain : (1) menghitung tingkat 

pemahaman konsep, (2) pengujian normalitas data,  (3) pengujian homogenitas 

data, dan (4) pengujian hipotesis.  

 

1.5.1. Menghitung Tingkat Pemahaman Konsep (Hasil Belajar) 

Pemahaman konsep atau hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan 

rumus g faktor (gain score normalized), sebagai barikut. 
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Dimana : 

 g < 0,3  kategori rendah 

 0,3 < g < 0,7 kategori sedang 

 g > 0,7  kategori tinggi   (Hake, 1998) 

 

1.5.2. Pengujian Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu 

distribusi data. Hal ini sangat penting diketahui berkaitan dengan ketepatan 

pemilihan uji statistik yang akan dipergunakan (Somatri dan Muhidin, 2006). Uji 

normalitas yang dilakukan adalah uji Kolmgorov - Smirnov menggunakan 

program SPSS 19 PASW statistic 18. Data yang dihasilkan dikatakan terdistribusi 

normal apabila assymp.sig (2-tailed) > taraf signifikan 0,05. 

 

1.5.3. Pengujian Homogenitas  

Uji homogenitas variansi (variance) sangat diperlukan sebelum kita 

membandingkan dua kelompok atau lebih, agar perbedaan yang ada bukan 

disebabkan oleh adanya perbedaan data dasar (ketidakhomogenan kelompok yang 

dibandingkan) (Irianto, 2012). Uji homogenitas yang dilakukan adalah uji Levene 

menggunakan program SPSS 19 PASW statistic 18. Data yang dihasilkan 

dikategorikan homogen apabila assymp.sig (2-tailed) > taraf signifikan 0,05. 

 

1.5.4. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus dibuktikan dengan 

dengan pengujian data yang diperoleh. Pengujian hipotesis akan menentukan 

simpulan apakah jawaban tersebut diterima atau ditolak. Hipotesis dalam 

penelitian ini diuji dengan uji ANAVA satu jalur dengan menggunakan program 

SPSS 19 PASW statistic 18 dengan taraf signifikan sebesar 0,05. Jika harga 

signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima dan sebaliknya. 
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1.5.5. Regresi 

Analisis regresi bertujuan untuk mempelajari hubungan linier antara dua 

variabel (Somatri dan Muhidin, 2006). Dalam hal ini, kita akan memprediksi 

variabel sebab dengan variabel akibat apakah terdapat hubungan yang signifikan. 

Dalam penelitian ini untuk menguji apakah ada hubungan antara nilai karakter 

yang terkembang dengan hasil belajar siswa.  

Model regresi sederhana ini adalah y = a + bx, dimana y adalah variabel 

tak bebas, x variabel bebas, a adalah penduga bagi intersep (α), b adalah penduga 

bagi koefisien regresi (β), α dan β adaalh parameter yang nilainya tidak diketahui 

sehingga menggunakan statistic sampel. Uji regresi ini akan dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 19 PASW statistic 18.  
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Lampiran 1 

SILABUS DAN PENILAIAN 

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 x 45 menit 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

waktu 

Sumber/Bahan/

Alat 

4.1.Mendeskripsi

kan 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 

diskusi kelas. 

 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: 

Tugas 

kelompok 

Ulangan 

Bentuk 

instrumen: 

Performans 

Laporan 

tertulis 

Tes tertulis 

2 JP Sumber: 

Buku Kimia 

Bahan: 

LKS 
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Sifat larutan 

asam dan 

basa 

 Merancang dan 

melakukan percobaan 

untuk mengidentfikasi 

asam dan basa dengan 

berbagai indikator 

melalui kerja 

kelompok di 

laboratorium. 

 Menyimpulkan sifat 

asam atau basa dari 

suatu larutan. 

 Mengidentifikasi sifat 

larutan asam dan basa 

dengan berbagai indikator. 

Jenis 

tagihan: 

Tugas 

kelompok 

Ulangan 

Bentuk 

instrumen: 

Performans 

Laporan 

tertulis 

Tes tertulis 

14 JP Sumber: 

Buku Kimia 

Bahan: 

LKS 

Bahan dan alat 

untuk praktek 

 

Derajat 

keasaman 

(pH) 

 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 

labaratorium. 

 Memperkirakan pH suatu 

larutan elektrolit yang 

idak dikenal berdasarkan 

hasil pengamatan trayek 

perubahan warna berbagai 

indikator asam dan basa. 

Derajat 

ionisasi dan 

tetapan asam 

dan tetapan 

 Menyimpulkan trayek 

pH asam basa 

 Melalui diskusi kelas 

menyimpulkan hasil 

 Menjelaskan pengertian 

kekuatan asam dan 

menyimpulkan hasil 

pengukuran pH dari 
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basa pengukuran pH dari 

beberapa larutan asam 

dan basa yang 

konsentrasinya 

sama,menghubungkan 

kekuatan asam atau 

basa dengan derajat 

pengionan (α) dan 

tetapan asam (Ka) 

atau tetapan basa (Kb) 

bebrapa larutan asam dan 

basa yang konsentrasinya 

sama. 

 menghubuangn akekuatan 

asam atau basa dengan 

derajat pengionan (α) dan 

tetapan asam (Ka) atau 

tetapan basa (Kb) 

 Menentukan pHlarutan 

asam dan basa 

berdsasarkan konsentrasi 

asam/basa dan nilai Ka/Kb. 

Aplikasi 

konsep pH 

dalam 

pencemaran 

 Menghitung pH dan 

derajat ionisasi 

larutan dari data 

konsentrasinya 

 Meneliti dan 

menghitung pH air 

sungai disekitar 

sekolah/rumah dalam 

kerja kelompok (bagi 

daerah-daerah yang 

memiliki industri 

dapat mengukur pH 

limbah buangannnya 

sebagia bahan 

penelitian) 

 Menjelaskan penggunaan 

konsep pH dalam 

lingkungan. 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Model Problem Based Learning Terintegrasi Media Internet 

 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester  : XI IPA/2 

Alokasi Waktu  : 16 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi : 

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

B. Kompetensi Dasar : 

Mendeskripsikan teori-teori asam basa dengan menentukan sifat larutan dan 

menghitung pH larutan. 

C. Indikator : 

 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 

 Mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator. 

 Memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang idak 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. 

 Menghubuangn kekuatan asam atau basa dengan derajat pengionan (α) dan 

tetapan asam (Ka) atau tetapan basa (Kb) 

 Menentukan pH larutan asam dan basa berdsasarkan konsentrasi 

asam/basa dan nilai Ka/Kb 

 Menjelaskan penggunaan konsep pH dalam lingkungan. 
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D. Tujuan Pembelajaran : 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius 

dengan benar. 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Bronsted dan 

Lowry dengan benar. 

 Siswa dapat menuliskan persamaan reaksi asam dan basa menurut 

Bronsted dan Lowry dan menunjukkan pasangan asam dan basa 

konjugasinya dengan benar. 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis dengan 

benar.  

 Siswa dapat mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai 

indikator dengan benar. 

 Siswa dapat memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang tidak dikenal 

berdasarkan hasil pengamatan trayek perubahan warna berbagai indikator 

asam dan basa dengan benar. 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian kekuatan asam dan menyimpulkan 

hasil pengukuran pH dari beberapa larutan asam dan basa yang 

konsentrasinya sama dengan benar. 

 Siswa dapat menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat 

pengionan (α) dan tetapan asam (Ka) atau tetapan basa (Kb) dengan benar. 

 Siswa dapat menentukan pH larutan asam dan basa berdsasarkan 

konsentrasi asam/basa dan nilai Ka/Kb dengan benar. 

 Siswa dapat menjelaskan penggunaan konsep pH dalam lingkungan 

dengan benar. 

E. Karakter yang Diharapkan : 

Toleransi, komunikatif, percaya diri, menghargai prestasi, demokratis. 

F. Materi Ajar : 

1. Teori Asam Basa Arrhenius 

2. Teori Asam Basa Bronsted dan Lowry 

3. Teori Asam Basa Lewiss 

4. Sifat Larutan Asam dan Basa 
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5. Derajat Keasaman (pH) 

6. Derajat Ionisasi dan Tetapan Asam dan Tetapan Basa 

7. Aplikasi Konsep pH dalam Pencemaran Lingkungan 

G. Strategi Pembelajaran : 

Problem Based Learning 

H. Media Pembelajaran : 

Media Internet 

I. Metode Pembejaran : 

Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Praktikum 

J. Kegiatan Pembelajaran : 

Pertemuan I 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Memberikan 

orientasi tentang 

permasalahannya 

kepada siswa 

 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menanyakan kepada 

siswa tentang : 

a. Menyebutkan 

nama beberapa 

senyawa kimia 

yang diketahui 

beserta rumus 

kimianya! 

b. Apa yang 

menyebabkan 

fenomena hujan 

asam? 

c. Apa penyebab 

penyakit asam 

lambung, serta 

bagaimana cara 

mengobati asam 

lambung? serta 

memotivasi siswa 

untuk menjawab 

pertanyaan 

tersebut. 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan tujuan 

yang disampaikan 

guru 

 Menjawab apa yang 

diketahui siswa 

tentang pertanyaan 

yang diberikan guru 

 

10  

menit 
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2. Kegiatan Inti 

Mengorganisasikan 

siswa untuk 

meneliti  

 

 Memberikan informasi 

tentang pertanyaan 

tersebut merupakan 

akibat dari senyawa 

Asam maupun Basa. 

 

 Mendengarkan serta 

memperhatikan hal-

hal yang dianggap 

penting. 

 

20 

menit 

3. Membantu 

investigasi mandiri 

dan kelompok 

 Menyuruh siswa untuk 

mencari informasi 

tentang Teori Asam 

Basa melalui buku 

ataupun sumber lain. 

 Mencari informasi 

tersebut 

45 

menit 

4. Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

artefak dan exhibit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses mengatasi 

masalah 

 Mengumpulkan data 

sementara hasil 

informasi yang 

dilakukan siswa 

 Memberikan 

kesempatan bagi siswa 

untuk mengemukakan 

hasil diskusi tentang 

informasi Teori Asam 

Basa. 

 Memberikan waktu 

untuk mendiskusikan 

informasi tentang 

pendapat yang 

dikemukakan satu 

siswa dengan siswa 

lainnya 

 Menjelaskan tentang 

konsep teori Asam 

Basa baik menurut 

Arrhenius, Bronsted 

dan Lowry serta 

Lewiss dengan 

menggunakan Media 

Internet berdasarkan 

dari hasil diskusi 

siswa. 

 Mengumpulkan data 

hasil informasi yang 

diperoleh. 

 

 Mempresentasikan 

hasil informasi yang 

telah dibuat. 

 

 

 

 Mendengarkan 

penjelasan dari 

teman, serta 

mendiskusikan hasil 

yang diperolehnya. 

 

 

 Memperhatikan 

penjelasan dari guru, 

serta menanyakan 

hal yang tidak 

dimengerti 

50 

menit 

5. Kegiatan Penutup 

 

 Menyimpulkan materi 

pembelajaran tentang 

Teori Asam Basa. 

 Menginformasikan hal-

hal yang perlu dibawa 

untuk pertemuan 

selanjutnya serta 

menyuruh siswa untuk 

 Mendengarkan 

simpulan materi 

pelajaran. 

 Mendengarkan guru 

serta mencatat hal-

hal yang harus 

dibawa untuk 

pertemuan 

10  

menit 
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mempelajari materi 

yang sudah dipelajari 

dan yang akan 

dipelajari. 

 Salam penutup. 

selanjutnya. 

 

 

 

 Mengucap salam 

penutup 

 

Pertemuan II 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Memberikan 

orientasi tentang 

permasalahannya 

kepada siswa 

 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menanyakan kepada 

siswa tentang : 

a. Apa alasannya air 

harus diukur 

pHnya? 

b. Bagaimana ciri-ciri 

air yang tercemar? 

serta memotivasi 

siswa untuk 

menjawab 

pertanyaan 

tersebut. 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan tujuan 

yang disampaikan 

guru 

 Menjawab apa yang 

diketahui siswa 

tentang pertanyaan 

yang diberikan guru 

 

10 

menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengorganisasikan 

siswa untuk 

meneliti  

 

 Membagi siswa mejadi 

8 kelompok 

berdasarkan tingkat 

kemampuan siswa. 

 Memberikan informasi 

tentang pertanyaan di 

atas berhubungan 

dengan ciri-ciri larutan 

asam dan basa, cara 

menentukan larutan 

asam dan basa serta 

cara menghitung 

larutan asam dan basa. 

 

 Membentuk 

kelompok sesuai 

arahan dari guru. 

 

 Mendengarkan serta 

mencatat hal-hal 

yang akan di analisis 

dalam memecahkan 

pertanyaan tersebut. 

 

20 

menit 

3. Membantu 

investigasi mandiri 

dan kelompok 

 Menyuruh siswa untuk 

mencari informasi 

tentang jawaban  

pertanyaan tersebut 

 Mencari informasi 

tersebut 

 

 

95 

menit 
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melalui buku ataupun 

sumber lain. 

 Melakukan percobaan 

yang sudah terdapat 

pada penuntun 

praktikum yang 

disediakan. 

 

 

 Melaksanakan 

praktikum dengan 

teman kelompok 

serta mencatat hasil 

percobaan 

 

4. Kegiatan Penutup  Mengumpulkan data 

sementara hasil 

percobaan yang 

dilakukan siswa 

 Menginformasikan 

data yang diperoleh 

sebagai bahan untuk 

mengembangkan dan 

mempresentasikan 

materi pembelajaran 

yaitu : 

 Kelompok I dan II 

tentang Sifat 

Larutan Asam dan 

Basa. 

 Kelompok III dan 

IV tentang 

Penentuan pH 

Asam dan Basa 

dengan Berbagai 

Indikator. 

 Kelompok V dan 

VI tentang 

Penentuan pH 

Asam. 

 Kelompok VII dan 

VIII tentang 

penentuan pH 

Basa. 

Dengan membuat 

makalah sebagai 

laporan hasil analisis 

dan power point 

sebagai media untuk 

mempresentasikan. 

 Mengumpulkan data 

hasil percobaan yang 

diperoleh 

10 

menit 
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Pertemuan III 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Awal  Mengucapkan salam 

pembuka. 

 Memotivasi siswa 

bagi yang dapat 

menyimpulkan 

pembelajaran dengan 

tepat akan 

memperoleh nilai 

tambahan. 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan 

motivasi  

5 menit 

2. Kegiatan Inti 
Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

 

 

 

 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses mengatasi 

masalah 

 

Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

 

 

 

 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses mengatasi 

masalah 

 

 Mempersilahkan 

kelompok I dan II 

untuk 

mempresentasikan 

hasil analisis diskusi 

kelompoknya dan 

tanya jawab dengan 

kelompok lain. 

 Melakukan refleksi 

terhadap hasil diskusi 

kelompok I dan II 

 

 

 Mempersilahkan 

kelompok III dan IV 

untuk 

mempresentasikan 

hasil analisis diskusi 

kelompoknya dan 

tanya jawab dengan 

kelompok lain. 

 Melakukan refleksi 

terhadap hasil diskusi 

kelompok III dan IV 

 

 Menjelaskan konsep 

Sifat Larutan Asam 

dan Basa melalui 

hasil diskusi siswa 

dengan menggunakan 

media Internet. 

 Memberikan beberapa 

soal tentang tekanan 

 

 Mempresentasikan 

hasil diskusi tentang 

Sifat Larutan Asam 

dan Basa dan 

melakukan tanya 

jawab dengan 

kelompok lainnya. 

 

 Mendengarkan 

penjelasan guru dan 

menanyakan hal yang 

tidak dimengerti 

 

 Mempresentasikan 

hasil diskusi tentang 

Penentuan pH Asam 

dan Basa dengan 

Berbagai Indikator 

dan melakukan tanya 

jawab dengan 

kelompok lainnya. 

 Mendengarkan 

penjelasan guru dan 

menanyakan hal yang 

tidak dimengerti 

 Mendengarkan 

penjelasan guru dan 

menanyakan hal yang 

kurang dimengerti 

 

 

 Mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

 

30 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

30 

menit 

 

 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

25 

menit 
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uap dan penurunan 

titik beku larutan 

 

 

 

3. Kegiatan Penutup  Menginformasikan 

untuk presentasi 

kelompok selanjutnya 

yang akan tampil 

 Mengucapkan salam 

penutup 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

 Menjawab salam 

5 menit 

 

Pertemuan IV 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Awal  Mengucapkan salam 

pembuka. 

 Memotivasi siswa 

bagi yang dapat 

menyimpulkan 

pembelajaran dengan 

tepat akan 

memperoleh nilai 

tambahan. 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan 

motivasi  

5 menit 

2. Kegiatan Inti 
Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

 

 

 

 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses mengatasi 

masalah 

 

Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

 

 

 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses mengatasi 

 

 Mempersilahkan 

kelompok V dan VI 

untuk 

mempresentasikan 

hasil analisis diskusi 

kelompoknya dan 

tanya jawab dengan 

kelompok lain. 

 Melakukan refleksi 

terhadap hasil diskusi 

kelompok V dan VI 

 

 

 Mempersilahkan 

kelompok VII dan 

VIII untuk 

mempresentasikan 

hasil analisis diskusi 

kelompoknya dan 

tanya jawab dengan 

kelompok lain. 

 Melakukan refleksi 

terhadap hasil diskusi 

 

 Mempresentasikan 

hasil diskusi tentang 

Penentuan pH Asam 

dan melakukan tanya 

jawab dengan 

kelompok lainnya. 

 

 

 Mendengarkan 

penjelasan guru dan 

menanyakan hal yang 

tidak dimengerti 

 

 Mempresentasikan 

hasil diskusi tentang 

Penentuan pH Basa 

dan melakukan tanya 

jawab dengan 

kelompok lainnya. 

 

 

 Mendengarkan 

penjelasan guru dan 

 

30 

menit 

 

 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

30 

menit 

 

 

 

 

 

 

20 
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masalah kelompok VII dan 

VIII 

 

 Menjelaskan konsep 

Penentuan pH Larutan 

Asam dan Basa 

melalui hasil diskusi 

siswa dengan 

menggunakan media 

Internet. 

 Memberikan beberapa 

soal tentang 

Penentuan pH Asam 

dan Basa 

 

menanyakan hal yang 

tidak dimengerti 

 

 Mendengarkan 

penjelasan guru dan 

menanyakan hal yang 

kurang dimengerti 

 

 

 

 Mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

 

 

menit 

 

 

 

25 

menit 

 

 

 

3. Kegiatan Penutup  Menginformasikan 

untuk presentasi 

kelompok selanjutnya 

yang akan tampil 

 Mengucapkan salam 

penutup 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

 Menjawab salam 

5 menit 

 

Pertemuan V 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Memberikan 

orientasi tentang 

permasalahannya 

kepada siswa 

 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menanyakan kepada 

siswa tentang : 

a. Apa yang efek dari 

fenomena hujan 

asam? 

serta memotivasi 

siswa untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan tujuan 

yang disampaikan 

guru 

 Menjawab apa yang 

diketahui siswa 

tentang pertanyaan 

yang diberikan guru 

 

10  

menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengorganisasikan 

siswa untuk 

meneliti  

 

 Memberikan informasi 

tentang pertanyaan 

tersebut merupakan 

akibat dari Efek dari 

pH. 

 

 

 Mendengarkan serta 

memperhatikan hal-

hal yang dianggap 

penting. 

 

20 

menit 
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3. Membantu 

investigasi mandiri 

dan kelompok 

 Menyuruh siswa untuk 

mencari informasi 

tentang Hujan Asam. 

 Mencari informasi 

tersebut 

45 

menit 

4. Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

artefak dan exhibit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses mengatasi 

masalah 

 Mengumpulkan data 

sementara hasil 

informasi yang 

dilakukan siswa 

 Memberikan 

kesempatan bagi siswa 

untuk mengemukakan 

hasil diskusi tentang 

informasi Hujan Asam. 

 Memberikan waktu 

untuk mendiskusikan 

informasi tentang 

pendapat yang 

dikemukakan satu 

siswa dengan siswa 

lainnya 

 Menjelaskan tentang 

konsep Hujan Asam 

dengan menggunakan 

media Internet. 

 berdasarkan dari hasil 

diskusi siswa. 

 Mengumpulkan data 

hasil informasi yang 

diperoleh. 

 

 Mempresentasikan 

hasil informasi yang 

telah dibuat. 

 

 

 

 Mendengarkan 

penjelasan dari 

teman, serta 

mendiskusikan hasil 

yang diperolehnya. 

 

 Memperhatikan 

penjelasan dari guru, 

serta menanyakan 

hal yang tidak 

dimengerti 

50 

menit 

5. Kegiatan Penutup 

 

 Menyimpulkan materi 

pembelajaran tentang 

Hujan Asam. 

 Salam penutup. 

 Mendengarkan 

simpulan materi 

pelajaran. 

 Mengucap salam 

penutup 

10  

menit 

 

K. Alat dan Sumber Belajar :  

Alat  : Peralatan praktikum, LKS (Lembar Kegiatan Siswa) 

Sumber  :  

Pertana, C. F., dan Wiyarsi, A., (2009), Mari Belajar Kimia untuk SMA/MA 

Kelas XI IPA, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 

Sudarmo,U., dkk, (2009), Kimia untuk SMA Kelas XII, Erlangga, Jakarta. 

Utami, B., dkk, (2009), Kimia untuk SMA/MA Kelas XII Program Ilmu Alam, 

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 

Bahan internet. 
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L. Penilaian :  

Jenis  : laporan individu, laporan kelompok, tes 

Bentuk  : laporan tertulis, essay. 

 

        Medan,      Januari 2014 

Disetujui oleh, 

Kepala Sekolah                        Guru Kimia 

  

 

 

(                          )                                            (                                   ) 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Model Direct Instruction Terintegrasi Media Internet 

 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester  : XI IPA/2 

Alokasi Waktu  : 16 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi : 

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

B. Kompetensi Dasar : 

Mendeskripsikan teori-teori asam basa dengan menentukan sifat larutan dan 

menghitung pH larutan. 

C. Indikator : 

 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 

 Mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator. 

 Memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang idak 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. 

 Menghubuangn kekuatan asam atau basa dengan derajat pengionan (α) dan 

tetapan asam (Ka) atau tetapan basa (Kb) 

 Menentukan pH larutan asam dan basa berdsasarkan konsentrasi 

asam/basa dan nilai Ka/Kb 

 Menjelaskan penggunaan konsep pH dalam lingkungan. 
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D. Tujuan Pembelajaran : 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius 

dengan benar. 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Bronsted dan 

Lowry dengan benar. 

 Siswa dapat menuliskan persamaan reaksi asam dan basa menurut 

Bronsted dan Lowry dan menunjukkan pasangan asam dan basa 

konjugasinya dengan benar. 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis dengan 

benar.  

 Siswa dapat mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai 

indikator dengan benar. 

 Siswa dapat memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang tidak dikenal 

berdasarkan hasil pengamatan trayek perubahan warna berbagai indikator 

asam dan basa dengan benar. 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian kekuatan asam dan menyimpulkan 

hasil pengukuran pH dari beberapa larutan asam dan basa yang 

konsentrasinya sama dengan benar. 

 Siswa dapat menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat 

pengionan (α) dan tetapan asam (Ka) atau tetapan basa (Kb) dengan benar. 

 Siswa dapat menentukan pH larutan asam dan basa berdsasarkan 

konsentrasi asam/basa dan nilai Ka/Kb dengan benar. 

 Siswa dapat menjelaskan penggunaan konsep pH dalam lingkungan 

dengan benar. 

E. Karakter yang Diharapkan : 

Berpikir kritis, tanggung jawab, mandiri, jujur, komunikatif, kreatif, toleransi, 

rasa ingin tahu, gemar membaca. 

F. Materi Ajar : 

1. Teori Asam Basa Arrhenius 

2. Teori Asam Basa Bronsted dan Lowry 

3. Teori Asam Basa Lewiss 
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4. Sifat Larutan Asam dan Basa 

5. Derajat Keasaman (pH) 

6. Derajat Ionisasi dan Tetapan Asam dan Tetapan Basa 

7. Aplikasi Konsep pH dalam Pencemaran Lingkungan 

G. Strategi Pembelajaran : 

Direct Instruction (DI) 

H. Media Pembelajaran : 

I. Media Internet. 

J. Metode Pembejaran : 

Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Demonstrasi, Praktikum 

K. Kegiatan Pembelajaran : 

Pertemuan I 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa 

 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menjelaskan bahwa 

ada beberapa senyawa 

Asam dan Basa dalam 

keghidupan sehari-

hari. 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan 

tujuan yang 

disampaikan guru 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

 

5  

menit 

2. Kegiatan Inti 

Presentasi materi 

ajar atau 

mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan  

 

 Menjelaskan tentang 

Teori Asam dan Basa 

berdasarkan Teori 

Asam Basa 

Arrheniuss, Bronsted 

dan Lowry serta 

Lewiss dengan 

menggunakan media 

Internet. 

 Menanyakan hal yang 

tidak dimengerti oleh 

siswa. 

 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

 

 

 

 

 

 

 Bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami. 

 

20 

menit 

3. Membimbing 

pelatihan 

 Meminta siswa 

mengerjakan beberapa 

soal latihan 

 Mengerjakan soal 

latihan yang 

diberikan guru 

 20 

menit 
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4. Memeriksa 

pemahaman siswa 

dan memberikan 

umpan balik 

 Memberikan 

kesempatan bagi siswa 

untuk menganggapi 

soal latihan yang 

diberikan. 

 Menanyakan kepada 

siswa materi atau soal 

yang belum dipahami. 

 Memberikan umpan 

balik bagi siswa yang 

dapat menjawab soal 

dengan baik. 

 Memberikan 

tanggapan tentang 

materi atau soal 

yang diberikan. 

 

 Menanyakan materi 

atau soal yang belum 

dimengerti 

 

 

40 

menit 

5. Kegiatan Penutup 

Memberikan 

praktik dan ransfer 

yang diperluas. 

 

 Memberikan tugas di 

rumah kepada siswa 

untuk membuat 

simpulan tentang 

materi hari ini. 

 Menyampaikan 

simpulan materi hari 

ini 

 Salam penutup 

 

 Mencatat tugas yang 

diberikan 

 

 

 

 Mendengarkan 

simpulan dari guru 

 Menjawab salam 

penutup 

5  

menit 

 

Pertemuan II 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Mengklarifikasi 

tujuan dan 

establishing set 

 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menanyakan kepada 

siswa bagaimana 

mengetahui suatu 

senyawa merupakan 

asam atau basa? 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan 

tujuan yang 

disampaikan guru 

 Menjawab 

pertanyaan tersebut 

sesuai dengan apa 

yang mereka ketahui. 

 

5 

menit 

2. Kegiatan Inti 

Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan  

 

 Mendemosntrasikan 

percobaan tentang 

penentuan sifat 

larutan asam maupun 

basa. 

 

 Menjelaskan tentang 

sifat larutan asam dan 

 

 Memperhatikan 

demosntrasi yang 

dilakukan oleg guru 

dan mencatat hal-hal 

yang perlu 

diperhatikan. 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

25 

menit 
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basa sesuai dengan 

hasil demonstrasi 

dengan menggunakan 

media Internet. 

 Memberikan 

kesempatan bagi 

siswa untuk 

menanyakan hal yang 

tidak dimengerti. 

 

 

 

 

 Menanyakan hal 

yang tidak di 

mengerti 

3. Memberikan 

praktik dengan 

bimbingan 

 Membagi kelompok 

siswa untuk 

melakukan percobaan. 

 Menyuruh siswa untuk 

melakukan percobaan 

yang sudah terdapat 

pada penuntun 

praktikum yang 

disediakan sesuai 

dengan demonstrasi 

dari guru di awal. 

 Membagi kelompok 

sesuai arahan dari 

guru. 

 Melakukan 

percobaan yang 

diberikan guru serta 

mencatat hasil yang 

diperoleh. 

 

 

45 

menit 

4. Memeriksa 

pemahaman siswa 

dan memberikan 

umpan balik. 

 Guru memeriksa hasil 

percobaan yang 

dilakukan oleh siswa 

serta memberikan nilai 

kepada kelompok 

siswa yang hasilnya 

baik. 

 Guru memberikan soal 

latihan kepada siswa 

tentang sifat larutan 

asam dan basa. 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 Mengerjakan soal 

latihan 

45 

5. Kegiatan Penutup 

Memberikan 

praktik dan transfer 

yang diperluas 

 

 Memberikan tugas di 

rumah tentang sifat 

larutan asam dan basa 

 Menyimpulkan 

pelajaran hari ini 

 Salam penutup 

 

 Mencatat tugas 

yang diberikan 

guru 

 Mendengarkan 

simpulan guru 

 Menjawab salam 

penutup 

15 

menit 
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Pertemuan III 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Mengklarifikasi 

tujuan dan 

establishing set 

 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menanyakan kepada 

siswa bagaimana 

mengetahui apa saja 

indikator penentuan 

pH asam dan basa? 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan 

tujuan yang 

disampaikan guru 

 Menjawab 

pertanyaan tersebut 

sesuai dengan apa 

yang mereka ketahui. 

 

5 

menit 

2. Kegiatan Inti 

Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan  

 

 Mendemosntrasikan 

percobaan tentang 

penentuan sifat asam 

dan basa melalui 

beberapa indikator. 

 Menjelaskan tentang 

penentuan sifat asam 

dan basa melalui 

beberapa indikator 

sesuai dengan hasil 

demonstrasi dengan 

menggunakan media 

Internet. 

 Memberikan 

kesempatan bagi 

siswa untuk 

menanyakan hal yang 

tidak dimengerti. 

 

 Memperhatikan 

demosntrasi yang 

dilakukan oleh guru 

dan mencatat hal-hal 

yang perlu 

diperhatikan. 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

 

 

 

 

 Menanyakan hal 

yang tidak di 

mengerti 

 

25 

menit 

3. Memberikan 

praktik dengan 

bimbingan 

 Membagi kelompok 

siswa untuk 

melakukan percobaan. 

 Menyuruh siswa untuk 

melakukan percobaan 

yang sudah terdapat 

pada penuntun 

praktikum yang 

disediakan sesuai 

dengan demonstrasi 

dari guru di awal. 

 Membagi kelompok 

sesuai arahan dari 

guru. 

 Melakukan 

percobaan yang 

diberikan guru serta 

mencatat hasil yang 

diperoleh. 

 

 

45 

menit 

4. Memeriksa 

pemahaman siswa 

 Guru memeriksa hasil 

percobaan yang 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

45 
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dan memberikan 

umpan balik. 

dilakukan oleh siswa 

serta memberikan nilai 

kepada kelompok 

siswa yang hasilnya 

baik. 

 Guru memberikan soal 

latihan kepada siswa 

tentang sifat larutan 

asam dan basa. 

 

 

 

 

 

 Mengerjakan soal 

latihan 

5. Kegiatan Penutup 

Memberikan 

praktik dan transfer 

yang diperluas 

 

 Memberikan tugas di 

rumah tentang 

penentuan sifat asam 

dan basa melalui 

beberapa indikator. 

 Menyimpulkan 

pelajaran hari ini 

 Salam penutup 

 

 Mencatat tugas 

yang diberikan 

guru 

 

 

 Mendengarkan 

simpulan guru 

 Menjawab salam 

penutup 

15 

menit 

 

Pertemuan IV 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa 

 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menjelaskan tentang 

perhitungan pH larutan 

asam dan basa. 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan 

tujuan yang 

disampaikan guru 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

 

5  

menit 

2. Kegiatan Inti 

Presentasi materi 

ajar atau 

mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan  

 

 Menjelaskan tentang 

Penentuan pH Asam 

dan Basa dengan 

menggunakan media 

Internet. 

 Menanyakan hal yang 

tidak dimengerti oleh 

siswa. 

 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

 

 

 Bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami. 

 

30 

menit 

3. Membimbing 

pelatihan 

 Meminta siswa 

mengerjakan beberapa 

soal latihan 

 Mengerjakan soal 

latihan yang 

diberikan guru 

 30 

menit 

4. Memeriksa 

pemahaman siswa 

 Memberikan 

kesempatan bagi siswa 

 Memberikan 

tanggapan tentang 

60 

menit 
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dan memberikan 

umpan balik 

untuk menganggapi 

soal latihan yang 

diberikan. 

 Menanyakan kepada 

siswa materi atau soal 

yang belum dipahami. 

 Memberikan umpan 

balik bagi siswa yang 

dapat menjawab soal 

dengan baik. 

materi atau soal 

yang diberikan. 

 

 Menanyakan materi 

atau soal yang belum 

dimengerti 

 

 

4. Kegiatan Penutup 

Memberikan 

praktik dan ransfer 

yang diperluas. 

 

 Memberikan tugas di 

rumah kepada siswa 

untuk mengerjakan 

soal tambahan 

tentang materi hari 

ini. 

 Menyampaikan 

simpulan materi hari 

ini 

 Salam penutup 

 

 Mencatat tugas yang 

diberikan 

 

 

 

 

 Mendengarkan 

simpulan dari guru 

 Menjawab salam 

penutup 

10  

menit 

 

Pertemuan V 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa 

 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menjelaskan efek dari 

hujan asam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan 

tujuan yang 

disampaikan guru 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

 

5  

menit 

2. Kegiatan Inti 

Presentasi materi 

ajar atau 

mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan  

 

 Menjelaskan tentang 

Hujan Asam dengan 

menggunakan media 

Internet. 

 Menanyakan hal yang 

tidak dimengerti oleh 

siswa. 

 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

 

 Bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami. 

 

20 

menit 

3. Membimbing 

pelatihan 

 Meminta siswa 

mengerjakan beberapa 

soal latihan 

 Mengerjakan soal 

latihan yang 

diberikan guru 

 

 20 

menit 
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4. Memeriksa 

pemahaman siswa 

dan memberikan 

umpan balik 

 Memberikan 

kesempatan bagi siswa 

untuk menganggapi 

soal latihan yang 

diberikan. 

 Menanyakan kepada 

siswa materi atau soal 

yang belum dipahami. 

 Memberikan umpan 

balik bagi siswa yang 

dapat menjawab soal 

dengan baik. 

 Memberikan 

tanggapan tentang 

materi atau soal 

yang diberikan. 

 

 Menanyakan materi 

atau soal yang belum 

dimengerti 

 

 

40 

menit 

4. Kegiatan Penutup 

Memberikan 

praktik dan ransfer 

yang diperluas. 

 

 Memberikan tugas di 

rumah kepada siswa 

untuk membuat 

simpulan tentang 

materi hari ini. 

 Menyampaikan 

simpulan materi hari 

ini 

 Salam penutup 

 

 Mencatat tugas yang 

diberikan 

 

 

 

 Mendengarkan 

simpulan dari guru 

 Menjawab salam 

penutup 

5  

Menit 

 

L. Alat dan Sumber Belajar :  

Alat  : peralatan praktikum, LKS (Lembar Kegiatan Siswa) 

Sumber : 

Pertana, C. F., dan Wiyarsi, A., (2009), Mari Belajar Kimia untuk SMA/MA 

Kelas XI IPA, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 

Sudarmo,U., dkk, (2009), Kimia untuk SMA Kelas XII, Erlangga, Jakarta. 

Utami, B., dkk, (2009), Kimia untuk SMA/MA Kelas XII Program Ilmu Alam, 

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 

Bahan internet. 

 

M. Penilaian :  

Jenis  : laporan individu, laporan kelompok, tes 

Bentuk  : laporan tertulis, essay. 
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Disetujui oleh,             Medan,       Janurari 2014 

Kepala Sekolah                        Guru Kimia 

  

 

 

(                             )                                            (                                   ) 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Model Direct Instruction Tanpa Media Internet 

 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester  : XI IPA/2 

Alokasi Waktu  : 16 x 45 menit 

i. Standar Kompetensi : 

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

ii. Kompetensi Dasar : 

Mendeskripsikan teori-teori asam basa dengan menentukan sifat larutan dan 

menghitung pH larutan. 

iii. Indikator : 

 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 

 Mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator. 

 Memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang idak 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. 

 Menghubuangn kekuatan asam atau basa dengan derajat pengionan (α) dan 

tetapan asam (Ka) atau tetapan basa (Kb) 

 Menentukan pH larutan asam dan basa berdsasarkan konsentrasi 

asam/basa dan nilai Ka/Kb 

 Menjelaskan penggunaan konsep pH dalam lingkungan. 
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iv. Tujuan Pembelajaran : 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius 

dengan benar. 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Bronsted dan 

Lowry dengan benar. 

 Siswa dapat menuliskan persamaan reaksi asam dan basa menurut 

Bronsted dan Lowry dan menunjukkan pasangan asam dan basa 

konjugasinya dengan benar. 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis dengan 

benar.  

 Siswa dapat mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai 

indikator dengan benar. 

 Siswa dapat memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang tidak dikenal 

berdasarkan hasil pengamatan trayek perubahan warna berbagai indikator 

asam dan basa dengan benar. 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian kekuatan asam dan menyimpulkan 

hasil pengukuran pH dari beberapa larutan asam dan basa yang 

konsentrasinya sama dengan benar. 

 Siswa dapat menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat 

pengionan (α) dan tetapan asam (Ka) atau tetapan basa (Kb) dengan benar. 

 Siswa dapat menentukan pH larutan asam dan basa berdsasarkan 

konsentrasi asam/basa dan nilai Ka/Kb dengan benar. 

 Siswa dapat menjelaskan penggunaan konsep pH dalam lingkungan 

dengan benar. 

v. Karakter yang Diharapkan : 

Berpikir kritis, tanggung jawab, mandiri, jujur, komunikatif, kreatif, toleransi, 

rasa ingin tahu, gemar membaca. 

vi. Materi Ajar : 

1. Teori Asam Basa Arrhenius 

2. Teori Asam Basa Bronsted dan Lowry 

3. Teori Asam Basa Lewiss 
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4. Sifat Larutan Asam dan Basa 

5. Derajat Keasaman (pH) 

6. Derajat Ionisasi dan Tetapan Asam dan Tetapan Basa 

7. Aplikasi Konsep pH dalam Pencemaran Lingkungan 

vii. Strategi Pembelajaran : 

Direct Instruction (DI) 

viii. Metode Pembejaran : 

Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Demonstrasi, Praktikum 

ix. Kegiatan Pembelajaran : 

Pertemuan I 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menjelaskan bahwa 

ada beberapa senyawa 

Asam dan Basa dalam 

keghidupan sehari-

hari. 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan 

tujuan yang 

disampaikan guru 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

 

5  

menit 

2. Kegiatan Inti 

Presentasi materi 

ajar atau 

mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan  

 Menjelaskan tentang 

Teori Asam dan Basa 

berdasarkan Teori 

Asam Basa 

Arrheniuss, Bronsted 

dan Lowry serta 

Lewiss dengan 

menggunakan media 

Internet. 

 Menanyakan hal yang 

tidak dimengerti oleh 

siswa. 

 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

 

 

 

 

 

 Bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami. 

 

20 

menit 

3. Membimbing 

pelatihan 

 Meminta siswa 

mengerjakan beberapa 

soal latihan 

 Mengerjakan soal 

latihan yang 

diberikan guru 

 20 

menit 

4. Memeriksa 

pemahaman siswa 

dan memberikan 

umpan balik 

 Memberikan 

kesempatan bagi siswa 

untuk menganggapi 

soal latihan yang 

 Memberikan 

tanggapan tentang 

materi atau soal 

yang diberikan. 

40 

menit 
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diberikan. 

 Menanyakan kepada 

siswa materi atau soal 

yang belum dipahami. 

 Memberikan umpan 

balik bagi siswa yang 

dapat menjawab soal 

dengan baik. 

 

 Menanyakan materi 

atau soal yang belum 

dimengerti 

 

 

5. Kegiatan Penutup 

Memberikan 

praktik dan ransfer 

yang diperluas. 

 

 Memberikan tugas di 

rumah kepada siswa 

untuk membuat 

simpulan tentang 

materi hari ini. 

 Menyampaikan 

simpulan materi hari 

ini 

 Salam penutup 

 Mencatat tugas yang 

diberikan 

 

 

 

 Mendengarkan 

simpulan dari guru 

 Menjawab salam 

penutup 

5  

menit 

 

Pertemuan II 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Mengklarifikasi 

tujuan dan 

establishing set 

 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menanyakan kepada 

siswa bagaimana 

mengetahui suatu 

senyawa merupakan 

asam atau basa? 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan 

tujuan yang 

disampaikan guru 

 Menjawab 

pertanyaan tersebut 

sesuai dengan apa 

yang mereka ketahui. 

 

5 

menit 

2. Kegiatan Inti 

Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan  

 

 Mendemosntrasikan 

percobaan tentang 

penentuan sifat 

larutan asam maupun 

basa. 

 

 Menjelaskan tentang 

sifat larutan asam dan 

basa sesuai dengan 

hasil demonstrasi 

dengan menggunakan 

media Internet. 

 

 Memperhatikan 

demosntrasi yang 

dilakukan oleg guru 

dan mencatat hal-hal 

yang perlu 

diperhatikan. 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

 

 

 

 

25 

menit 



69 
 

 Memberikan 

kesempatan bagi 

siswa untuk 

menanyakan hal yang 

tidak dimengerti. 

 Menanyakan hal 

yang tidak di 

mengerti 

3. Memberikan 

praktik dengan 

bimbingan 

 Membagi kelompok 

siswa untuk 

melakukan percobaan. 

 Menyuruh siswa untuk 

melakukan percobaan 

yang sudah terdapat 

pada penuntun 

praktikum yang 

disediakan sesuai 

dengan demonstrasi 

dari guru di awal. 

 Membagi kelompok 

sesuai arahan dari 

guru. 

 Melakukan 

percobaan yang 

diberikan guru serta 

mencatat hasil yang 

diperoleh. 

 

 

45 

menit 

4. Memeriksa 

pemahaman siswa 

dan memberikan 

umpan balik. 

 Guru memeriksa hasil 

percobaan yang 

dilakukan oleh siswa 

serta memberikan nilai 

kepada kelompok 

siswa yang hasilnya 

baik. 

 Guru memberikan soal 

latihan kepada siswa 

tentang sifat larutan 

asam dan basa. 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 Mengerjakan soal 

latihan 

45 

5. Kegiatan Penutup 

Memberikan 

praktik dan transfer 

yang diperluas 

 

 Memberikan tugas di 

rumah tentang sifat 

larutan asam dan basa 

 Menyimpulkan 

pelajaran hari ini 

 Salam penutup 

 

 Mencatat tugas 

yang diberikan 

guru 

 Mendengarkan 

simpulan guru 

 Menjawab salam 

penutup 

15 

menit 

 

Pertemuan III 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Mengklarifikasi 

tujuan dan 

establishing set 

 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menanyakan kepada 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan 

tujuan yang 

disampaikan guru 

 Menjawab 

 

5 

menit 
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siswa bagaimana 

mengetahui apa saja 

indikator penentuan 

pH asam dan basa? 

pertanyaan tersebut 

sesuai dengan apa 

yang mereka ketahui. 

2. Kegiatan Inti 

Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan  

 

 Mendemosntrasikan 

percobaan tentang 

penentuan sifat asam 

dan basa melalui 

beberapa indikator. 

 Menjelaskan tentang 

penentuan sifat asam 

dan basa melalui 

beberapa indikator 

sesuai dengan hasil 

demonstrasi dengan 

menggunakan media 

Internet. 

 Memberikan 

kesempatan bagi 

siswa untuk 

menanyakan hal yang 

tidak dimengerti. 

 

 Memperhatikan 

demosntrasi yang 

dilakukan oleh guru 

dan mencatat hal-hal 

yang perlu 

diperhatikan. 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

 

 

 

 

 Menanyakan hal 

yang tidak di 

mengerti 

 

25 

menit 

3. Memberikan 

praktik dengan 

bimbingan 

 Membagi kelompok 

siswa untuk 

melakukan percobaan. 

 Menyuruh siswa untuk 

melakukan percobaan 

yang sudah terdapat 

pada penuntun 

praktikum yang 

disediakan sesuai 

dengan demonstrasi 

dari guru di awal. 

 Membagi kelompok 

sesuai arahan dari 

guru. 

 Melakukan 

percobaan yang 

diberikan guru serta 

mencatat hasil yang 

diperoleh. 

 

 

45 

menit 

4. Memeriksa 

pemahaman siswa 

dan memberikan 

umpan balik. 

 Guru memeriksa hasil 

percobaan yang 

dilakukan oleh siswa 

serta memberikan nilai 

kepada kelompok 

siswa yang hasilnya 

baik. 

 Guru memberikan soal 

latihan kepada siswa 

tentang sifat larutan 

asam dan basa. 

 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 Mengerjakan soal 

latihan 

45 
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5. Kegiatan Penutup 

Memberikan 

praktik dan transfer 

yang diperluas 

 

 Memberikan tugas di 

rumah tentang 

penentuan sifat asam 

dan basa melalui 

beberapa indikator. 

 Menyimpulkan 

pelajaran hari ini 

 Salam penutup 

 

 Mencatat tugas 

yang diberikan 

guru 

 

 

 Mendengarkan 

simpulan guru 

 Menjawab salam 

penutup 

15 

menit 

 

Pertemuan IV 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa 

 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menjelaskan tentang 

perhitungan pH larutan 

asam dan basa. 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan 

tujuan yang 

disampaikan guru 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

 

5  

menit 

2. Kegiatan Inti 

Presentasi materi 

ajar atau 

mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan  

 

 Menjelaskan tentang 

Penentuan pH Asam 

dan Basa dengan 

menggunakan media 

Internet. 

 Menanyakan hal yang 

tidak dimengerti oleh 

siswa. 

 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

 

 

 Bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami. 

 

30 

menit 

3. Membimbing 

pelatihan 

 Meminta siswa 

mengerjakan beberapa 

soal latihan 

 Mengerjakan soal 

latihan yang 

diberikan guru 

 30 

menit 

4. Memeriksa 

pemahaman siswa 

dan memberikan 

umpan balik 

 Memberikan 

kesempatan bagi siswa 

untuk menganggapi 

soal latihan yang 

diberikan. 

 Menanyakan kepada 

siswa materi atau soal 

yang belum dipahami. 

 Memberikan umpan 

balik bagi siswa yang 

dapat menjawab soal 

 Memberikan 

tanggapan tentang 

materi atau soal 

yang diberikan. 

 

 Menanyakan materi 

atau soal yang belum 

dimengerti 

 

 

60 

menit 
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dengan baik. 

4. Kegiatan Penutup 

Memberikan 

praktik dan ransfer 

yang diperluas. 

 

 Memberikan tugas di 

rumah kepada siswa 

untuk mengerjakan 

soal tambahan 

tentang materi hari 

ini. 

 Menyampaikan 

simpulan materi hari 

ini 

 Salam penutup 

 

 Mencatat tugas yang 

diberikan 

 

 

 

 

 Mendengarkan 

simpulan dari guru 

 Menjawab salam 

penutup 

10  

menit 

 

Pertemuan V 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu  

1. Kegiatan Awal 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa 

 

 Mengucapkan salam 

pembuka 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa  

 Menjelaskan efek dari 

hujan asam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 Menjawab salam 

 

 Mendengarkan 

tujuan yang 

disampaikan guru 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

 

5  

menit 

2. Kegiatan Inti 

Presentasi materi 

ajar atau 

mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan  

 

 Menjelaskan tentang 

Hujan Asam dengan 

menggunakan media 

Internet. 

 Menanyakan hal yang 

tidak dimengerti oleh 

siswa. 

 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

 

 Bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami. 

 

20 

menit 

3. Membimbing 

pelatihan 

 Meminta siswa 

mengerjakan beberapa 

soal latihan 

 Mengerjakan soal 

latihan yang 

diberikan guru 

 20 

menit 

4. Memeriksa 

pemahaman siswa 

dan memberikan 

umpan balik 

 Memberikan 

kesempatan bagi siswa 

untuk menganggapi 

soal latihan yang 

diberikan. 

 Menanyakan kepada 

siswa materi atau soal 

yang belum dipahami. 

 Memberikan umpan 

balik bagi siswa yang 

 Memberikan 

tanggapan tentang 

materi atau soal 

yang diberikan. 

 

 Menanyakan materi 

atau soal yang belum 

dimengerti 

 

 

40 

menit 
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dapat menjawab soal 

dengan baik. 

4. Kegiatan Penutup 

Memberikan 

praktik dan ransfer 

yang diperluas. 

 

 Memberikan tugas di 

rumah kepada siswa 

untuk membuat 

simpulan tentang 

materi hari ini. 

 Menyampaikan 

simpulan materi hari 

ini 

 Salam penutup 

 

 Mencatat tugas yang 

diberikan 

 

 

 

 Mendengarkan 

simpulan dari guru 

 Menjawab salam 

penutup 

5  

menit 

 

x. Alat dan Sumber Belajar :  

Alat  : peralatan praktikum, LKS (Lembar Kegiatan Siswa) 

Sumber : 

Pertana, C. F., dan Wiyarsi, A., (2009), Mari Belajar Kimia untuk SMA/MA 

Kelas XI IPA, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 

Sudarmo,U., dkk, (2009), Kimia untuk SMA Kelas XII, Erlangga, Jakarta. 

Utami, B., dkk, (2009), Kimia untuk SMA/MA Kelas XII Program Ilmu Alam, 

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 

Bahan internet. 

xi. Penilaian :  

Jenis  : laporan individu, laporan kelompok, tes 

Bentuk  : laporan tertulis, essay. 

 

 

Disetujui oleh,             Medan,       Janurari 2014 

Kepala Sekolah                        Guru Kimia 

  

 

 

(                            )                                            (                                   ) 
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Lampiran 5 

 

KISI-KISI INSTRUMEN SOAL PENELITIAN TENTANG ASAM BASA 

No. Indikator 

Aspek dan 

Nomor Soal 
Jumlah 

Soal 
C1 C2 C3 C4 

1. 
Menjelaskan pengertian asam basa 

menurut Arrhenius. 

1 

2 

17 

37 

3 

18 
  5 

2. 
Menjelaskan pengertian asam basa 

menurut Bronstead dan Lowry. 

13 

28 
    

3. 

Menuliskan persamaan reaksi asam basa 

menurut Bronstead dan Lowry dan 

menunjukkan pasangan asam dan basa 

konjugasinya. 

 

12 

14 

26 

27 

   

4. 
Menjelaskan pengertian asam dan basa 

menurut Lewis. 
8 22    

5. 

Mengidentifikasi sifat larutan asam dan 

basa dengan berbagai indikator 

pencapaian kompetensi. 

19 
15 

35 
21   

6. 

Memperkirakan pH suatu larutan 

elektrolit yang tidak dikenal berdasarkan 

hasil pengamatan trayek perubahan 

warna berbagai indikator pencapaian 

kompetensi asam dan basa. 

 23 
7 

29 
  

7. 

Menjelaskan pengertian kekuatan asam 

dan menyimpulkan hasil pengukuran pH 

dari beberapa larutan asam dan basa 

yang konsentrasinya sama. 

40  
9 

24 
  

8. 

Menghubungkan kekuatan asam atau  

basa dengan derajat pengionan (α) dan 

tetapan asam (Ka) atau tetapan basa 

(Kb). 

 16 

4 

20 

32 

10  

9. 

Menentukan pH larutan asam dan basa 

berdasarkan konsentrasi asam/basa nilai 

Ka/Kb 

  

6 

11 

33 

34 

39 

25 

30 

31 

38 

 

10. 
Menjelaskan penggunaan konsep pH 

dalam lingkungan. 
36  5   

Jumlah  
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Lampiran 6 

SOAL INSTRUMEN TES 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas    : XI IPA 

Pokok Bahasan : Asam Basa 

Waktu   : 45 menit 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat! 

1. Menurut teori Arrhenius, asam adalah ….(A) 

a. zat yang dalam air dapat melepaskan ion hidrogen H
+
 

b. zat yang dalam air dapat melepaskan ion hidroksida OH
-
 

c. donor proton 

d. donor pasangan elektron 

e. akseptor pasangan electron 

2. Contoh basa Arrhenius adalah ….(D) 

a. K2CrO4                          d. NH4OH 

b. H2O                                e. CH3COOH 

c. HCl 

3. Perhatikan senyawa di bawah ini! 

I. NaOH 

II. HCl  

III. CH3COOH 

Senyawa yang menurut Arrhenius dapat melepaskan ion OH
-
 dalam air 

adalah ….(E) 

a. I dan II                           d. tidak ada 

b. I dan III                         e. I saja 

c. II dan III 

4. Sebanyak 100 ml larutan HCl 0,1 mempunyai pH … 

a. 1         d. 8 

b. 2       e. 13 

c. 3   

 

 

 

 

 

  



76 
 

5. Hujan asam member pengaruh buruk bagi kehidupan manusia, berikut ini 

merupakan efek dari hujan asam, kecuali … 

a. Berkaratnya seng rumah penduduk 

b. Matinya ikan yang ada disungai karena keracunan 

c. Kurang suburnya tanaman para petani 

d. Menurunnya kadar BOD di air 

e. Merusak jembatan 

6. Larutan asam metanoat 0,01 M memiliki Ka = 10
-8

. Derjat ionisasi asam 

adalah …. 

a. 0,001      d. 0,05 

b. 0,005      e. 0,10 

c. 0,01 

7. Diketahui trayek perubahan warna beberapa indikator sebagai berikut. 

Indikator  Trayek pH Perubahan Warna 

Metil Orange (MO) 

Metal Merah (MM) 

Bromtimol Biru (BTB) 

Penolftalein (PP) 

3,1 – 4,4 

4,4, - 6,2 

6,0 – 7,6 

  8,3 – 10,0 

merah – kuning 

merah – kuning 

kuning – biru 

tak berwarna - merah 

Larutan X bila diuji dengan indikator MO dan BTB berwarna kuning, dengan 

MM berwarna jingga dan tak berwarna dengan PP, perkiraan harga pH larutan 

tersebut adalah …. 

a. pH < 4,4                           d. pH < 6,0 

b. pH > 4,4                           e. 4,4 < pH < 6,0 

c. pH > 6,0 

8. Asam merupakan senyawa yang menerima atau akseptor pasangan elektron, 

hal ini merupakan defenisi asam menurut …. 

a. Avogadro                       d. Lewiss 

b. Arrhenius                        e. Lavoiser 

c. Bronstead – Lowry 
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9. Larutan di bawah ini yang memiliki pH terkecil adalah …. 

a. HCl 0,1 M 

b. H2SO4 0,1 M 

c. H2SO4 0,05 M 

d. CH3COOH 0,1 M (Ka CH3COOH = 1,7 x 10
-5

) 

e. CH3COOH 0,05 M (Ka CH3COOH = 1,7 x 10
-5

) 

10. Larutan HCl dalam air yang pHnya = 2 akan berubah menjadi pH = 3 bila 

larutan tersebut diencerkan sebanyak … 

a. 3 kali    d. 2,5 kali 

b. 5 kali    e. 1,5 kali 

c. 10 kali 

11. Jika tetapan ionisasi basa lemah BOH adalah 10
-5,

 maka larutan BOH 0,1 M 

akan mempunyai pH sebesar … 

a. 3    d. 9 

b. 5    e. 11 

c. 7 

12. Pada reaksi HCl  +  H2O            H3O
+
   +  Cl

-
 

Pasangan yang merupakan basa adalah … 

a. HCl dan Cl
-              

         d. H3O
+
 dan Cl

-
 

b. H2O dan H3O
+
               e. H2O dan Cl

-
 

c. HCl dan H3O
+
 

13. Menurut Bronstead – Lowry, basa merupakan …. 

a. donor proton              

b. donor pasangan elektron 

c. akseptor proton 

d. akseptor pasangan elektron 

e. akseptor proton dan electron 

14. Asam konjugasi dari HSO4
-
 adalah … 

a. H2SO4                            d. SO4
2-

 

b. H3O
+
                              e. H

+
 

c. HSO4
-
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15. Beberapa larutan diuji dengan kertas lakmus dan didapat hasil sebagai 

berikut. 

Larutan Lakmus Merah Lakmus Biru 

1 

2 

3 

4 

5 

Merah 

biru 

merah 

biru 

merah 

merah 

biru 

merah 

biru 

biru 

Berdasarkan data tersebut larutan yang bersifat asam adalah larutan …. 

a. 1 dan 2                          d. 4 dan 5 

b. 2 dan 4                          e. 2 dan 3 

c. 1 dan 3 

16. Tabel harga Ka beberapa asam. 

Asam HA HB HC HD HE 

Ka 6,2 x 10
-8

 1,2 x 10
-2

 7,0 x 10
-4

 6,7 x 10
-5

 9,6 x 10
-7

 

Yang paling kuat diantara asam tersebut adalah … 

a. HA   d. HB 

b. HC   e. HD 

c. HE 

17. Contoh asam menurut Arrhenius adalah sebagai beikur, kecuali …. 

a. CH3COOH                    d. HNO3 

b. H2C2O4                          e. HCl 

c.   NaOH 

18. I.     Ba(OH)2 

II.   H2SO4 

III. HNO3 

IV. NaOH 

V. Al(OH)3 

Berdasarkan data di atas, yang merupakan senyawa asam dan basa Arrhenius 

yang menoprotik adalah …. 

a. I, II dan III                    d. I, IV dan V 

b. III dan IV                      e. II dan III 

c. I, II dan V 

19. Untuk mengukur derajat keasaman larutan asam atau basa paling tepat 

digunakan indikator …. 

a. fenolftalein                  d. universal 

b. metil biru                     e. bromtimol biru 

c. metil merah 
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20. Jika pH larutan 0,01 suatu asam lemah HA adalah 3,5. Maka tetapan asam 

(Ka) adalah … 

a. 1 x 10
-3

  d. 1 x 10
-7

 

b. 2 x 10
-3

  e. 1 x 10
-8

 

c. 1 x 10
-5

 

21. Data trayek pH dan perubahan warna indikator : 

Indikator Warna Trayek 

Metil jingga merah – kuning 3,1 – 4,1 

Metail merah merah – kuning 4,4 – 6,2 

Bromtimol biru kuning – biru 6,0 – 7,6 

Penolftalein tak berwarna – merah 8,3 – 10,0 

 Warna indikator metil jingga dan penolftalein dalam larutan NaOH adalah  

a. merah – kuning d. kuning – tak berwarna 

b. kuning – kuning e. kuning – merah 

c. jingga – biru  

22. I.    dapat membirukan lakmus merah 

II. menjelaskan reaksi asam basa yang berlangsung dalam pelarut dan tanpa 

pelarut 

III. reaki tidak melibatkan transfer proton 

IV.     dapat menjelaskan transfer H
+
 

V.     menjelaskan reaksi pembentukan ion kompleks 

yang merupakan kelebihan dari teori asam basa menurut Lewiss adalah … 

a. I, II dan IV                    d. II, III dan IV 

b. I, II dan III                    e. II, III dan V 

c. III dan IV 

23. Trayek pH indikator klorofenol biru adalah 4,8 – 6,4 dengan warna kuning – 

merah. Jika larutan CH3COOH ditetesi indikator tersebut akan berubah 

menjadi warna …. 

a. kuning                              d. biru 

b. merah                               e. violet 

c. hijau 

24. Larutan dengan konsentrasi yang sama mempunyai pH tertinggi adalah …(Ka 

CH3COOH = 1,7 x 10
-5

 dan Kb NH3 = 1,8 x 10
-8

) 

a. HCl         d. KOH 

b. CH3COOH        e. Ca(OH)2 

c. NH3 
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25. pH larutan asam metanoat 0,2 M adalah … 

a. 3 – log 2        d. 2 – log 2 

b. 1 – log 2        e. 5 – log 2 

c. 4 – log 4 

26. Menurut teori Bronstead – Lowry, senyawa H2O yang bertindak sebagai basa 

adalah …. 

a. H2O  +  H2SO4              H3O
+
   +  HSO4

-
 

b. H2O  +  CO3
2-

               HCO3
-
   +  OH

-
 

c. H2O  +  CO2                  H2CO3 

d. H2O  +  NH3                  NH4
+
   +  OH

-
 

e. H2O  +  HSO4
-
               OH

-
   +  H2SO4  

27. NH4
+
   +  H2O           NH3  +  H3O

+
 

x                                                y 

dari reaksi di atas, x dan y berturut-turut adalah …. 

a. asam dan asam konjugasi 

b. asam dan basa konjugasi 

c. basa dan basa konjugasi 

d. basa dan asam konjugasi 

e. basa konjugasi dan asam 

28. Menurut Bronstead – Lowry, senyawa yang menerima proton adalah … 

a. senyawa ion    d. asam 

b. senyawa kompleks   e. basa 

c. garam 

29. Dari pengujian terhadap beberapa larutan dengan kertas lakmus diperoleh 

data sebagai berikut. 

Larutan 
Warna Kertas Lakmus 

Merah Biru 

V 

W 

X 

Y 

Z 

merah 

biru 

merah 

merah 

biru 

biru 

biru 

merah 

merah  

biru 

Larutan yang mengandung ion OH
-
 lebih besar daripada ion H

+
 adalah … 

a. X dan Y    d. W dan Y 

b. W dan Z    e. V dan Z 

c. X dan Z 
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30. Suatu larutan X 0,2 M ditetesi BTB member warna kuning. Hal yang sama 

terjadi pada HNO3 0,1M. Harga α larutan X adalah … 

a. 30%     d. 60% 

b. 40%     e. 70% 

c. 50% 

31. Jika larutan asam asetat mempunyai pH = 3 dan Ka = 10
-5

 (Mr = 60), maka 

jumlah asam asetat dalam 1 liter larutan asam asetat sebesar … 

a. 0,6 gram    d. 3 gram 

b. 0,3 gram    e. 60 gram 

c. 6 gram 

32. Larutan H2SO4 0,01M akan memberikan warna yang sama dengan larutan 

HA 0,1M jika ditetesi indikator yang sama, maka tetapan ionisasi (Ka) HA 

adalah … 

a. 1 x 10
-3

    d. 4 x 10
-4

 

b. 4 x 10
-3

    e. 4 x 10
-5

 

c. 4 x 10
-2

 

33. Larutan H2SO4 0,01M mempunyai pH … 

a. 2     d. log 2 

b. 2 + log 2    e. log – log 3 

c. 2 – log 2 

34. Konsentrasi ion hidrogen dalam larutan yang pHnya = 3 – log 2 adalah … 

a. 2 x 10
-2

 M    d. 0,0001 M 

b. 3 x 10
-3

 M    e. 0,003 

c. 2 x 10
-3

 M 

35. Diantara pernyataan berikut, yang kurang tepat tentang asam adalah …. 

a. mempunyai rasa asam 

b. tergolong elektrolit kuat 

c. korosif 

d. dapat menetralkan basa 

e. mempunyai pH lebih kecil dari 7 
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36. salah satu contoh gas yang menyebabkan hujan asam adalah sebagai berikut, 

kecuali … 

a. CO2     d. SO3 

b. CO     e. NO2 

c. SO2 

37. Contoh asam dan basa monoprotik adalah … 

a. HNO3, H2SO4, NaOH 

b. NaOH, H2SO4, CH3COOH 

c. HCl, HNO3, NH4OH 

d. HCl, CH3COOH, Ba(OH)2 

e. NH4OH, Ca(OH)2, HNO3 

38. Jika 10 ml larutan NaOH 0,1M diencerkan sampai volume 1000 ml, maka pH 

larutan yang terjadi adalah … 

a. turun 2    d. naik 1 

b. naik 2     e. tetap 

c. turun 1 

39. Jika Ba(OH)2 dianggap terionisasi sempurna, maka pH larutan 2 liter 

Ba(OH)2 0,2M adalah … 

a. 13,8     d. 12,6 

b. 13,6     e. 10,9 

c. 13,4 

40. pH adalah …. 

a. Konsentrasi ion [H
+
] dalam larutan 

b. Konsentrasi ion [OH
-
] dalam larutan 

c. Derajat keasaman 

d. Fungsi logaritma negatif dari konsentrasi ion [H
+
] dalam suatu larutan 

e. Fungsi logaritma negatif dari konsentrasi ion [OH
-
] dalam suatu larutan 
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Kunci Jawaban : 

1. A   11. C   21. E   31. C 

2. D   12. B   22. E   32. B 

3. E   13. C   23. B   33. C 

4. A   14. D   24. E   34. C 

5. D   15. C   25. A   35. B 

6. A   16. D   26. A   36. B 

7. E   17. C   27. A   37. C 

8. D   18. B   28. E   38. A 

9. B   19. D   29. D   39. B 

10. E   20. C   30. C   40. D 
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Lampiran 7 

 

KISI KISI ANGKET UNTUK MENGUKUR KARAKTER TOLERANSI 

KOMUNIKATIF  DAN PERCAYA DIRI 

 

No. Nilai Karakter Indikator 
Nomor 

Pernyataan 

1. Toleransi 

Mampu merumuskan pokok-pokok 

permasalahan 
1, 5, dan 10 

Mampu mengungkapkan fakta 

yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan masalah 

2, 6, 8, dan 

12 

Mampu memilih argumen logis, 

relevan dan akurat 
4 dan 11 

Mampu mendeteksi bias 

berdasarkan pada sudut pandang 

yang berbeda 

3  

Mampu menentukan akibat dari 

suatu pernyataan yang diambil 

sebagai suatu keputusan 

7 dan 9 

2. Komunikatif 

Ketidaktergantungan terhadap 

orang lain 
1, 4, dan 8 

Memiliki kepercayaan diri 6 dan 11 

Berperilaku disiplin 2 dan5 

Berperilaku berdasarkan inisiatif 

sendiri 
3, 9, dan 12 

Melakukan kontrol diri 7 dan 10, 

3. Percaya Diri 

Kemampuan melaksanakan tugas 

sesuai prosedur 
3 dan 6 

Kemampuan mengelola waktu 1, 5 dan 9 

Kesediaan menyelesaikan tugas 2, 7, dan 10 

Kemampuan menanggung resiko 4, 8, dan 11 
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Lampiran 8 

A. ANGKET UNTUK MENGUKUR KARAKTER KOMUNIKATIF,  

PERCAYA DIRI DAN MENGHARGAI PRESTASI 

 

 

      Nama   : 

      Kelas   : 

      Sekolah : 

Berilah tanda checklist ( ) pada setiap pernyataan yang menurut Anda 

paling tepat! 

1. Komunikatif 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1. 
Saya sering mendiskusikan masalah-

masalah terkait materi ajar kimia 

     

2. 

Saya sering bertanya kepada guru 

terkait materi ajar kimia, baik di dalam 

ruangan kelas maupun di luar ruangan 

     

3. 
Saya sering memberi pendapat dan 

tanggapan mengenai pelajaran kimia 

     

4. 

Saya termasuk siswa yuang yang 

memiliki kemampuan berkomunikasi 

yang baik sesama siswa maupun guru 

     

5. 

Pada saat mengutarakan pendapat saya 

menggunakan pendapat sehari-hari 

yang mudah di mengertioleh guru dan 

sesama siswa 

     

6. 

Jika ada penjelasan guru yang tidak di 

mengerti oleh teman saya, saya mampu 

memberi penjelasan dengan kata-kata 

yang lebih mudah di mengerti  
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7. 

Saya selalu menerima pendapat orang 

lain pada saat berdiskusi maupun 

bekerja dalam kelompok 

     

8. 

Saya senang berdiskusi dengan teman 

kelompok maupun teman di luar 

kelompok diskusi saya 

     

9. 

Saya senang berbincang-bincang 

dengan guru kimia tentang apa saja 

yang berhubungan dengan kimia 

     

10. 

Saya sering berdiskusi mengenai materi 

kimia, baik dengan teman sekelas 

maupun dengan kakak kelas saya 

     

11. 
Saya lebih senang engerjakan tugas 

kelompok dari pada tugas pribadi 

     

12. 
Saya senang mengerjakan tugas 

kelompok secara bersama 

     

13 

Saya selalu aktif dan ikut ambil bagian 

pada saat mengerjakan tugas-tugas 

kelompok. 

     

 

2. Percaya diri 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1. 

Saya tidak suka mencontek tugas orang 

lain karena saya lebih percaya pada 

kemampuan saya sendiri 

     

2. 

Pada saat saya dalam belajar mengalami 

masalah saat belajar, saya yakin dapat 

menemukan pemecahan masalahan itu 

sendiri. 

 

     



87 
 

3. 
Saya akan mempertahankan pendapat 

saya ketika saya merasa benar 

     

4. 

Ketika belajar, saya akan tetap focus 

pada pelajaran meskipun ada teman 

yang mengajak saya berbincang-

bincang 

     

5. 

Saya sering maju ke depan kelas dan 

mengerjakan saol yang di berikan oleh 

guru kimia 

     

6. 
Saya senang memprentasikan hasil 

diskusi kelompok di depan kelas. 

     

7. 
Saya senang menjadi moderator pada 

saat berdiskusi. 

     

 

3. Menhargai Prestasi 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1. 

Saya akan rajin membaca buku 

berhubungan dengan materi pelajaran 

kimia, agar mendapat nilai tinggi 

     

2. 
Dengan belajar kimia saya akan meraih 

kesuksesan 

     

3. 
Saya berlatih dan bekerja keras untuk 

mendapat kan peringkat kelas 

     

4.  

Siswa yang selalu tekun belajar akan 

memperoleh nilai yang tinggi dan di 

senangi giri 

     

5. 

Sisiwa yang selalu mengerjakan tugas 

(PR) dengan baik, khususnya pelajaran 

kimia, akan memperoleh hasil belajar 

yang memuaskan 
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6. 

Jika tida mengerjakan PR, maka saya 

bersedia menerima sanksi yang 

deberikan oleh guru 

     

7. 
Saya selalu menghargai pendapat teman 

dalam diskusi kelompok 

     

8. 
Saya selalu menghargai upaya orang tua 

yang telah memberi palitas pendidikan 

     

9. 
Saya selalu menghargai kerja keras guru 

yang memberi mata pelajaran  

     

10. 

Apabila saya dapat mengerjakan soal, 

saya selalu mendapat pujian dari guru 

kimia. 
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Lampiran 9 

LEMBAR OBSERVASI UNTUK MENGAMATI NILAI KARAKTER 

TOLERANSI DAN DEMOKRATIS 

       Nama     :  

       Kelas    : 

       Sekolah  :  

A. Toleransi 

No. Indikator 
Bobot Pengamatan 

Deskriptor 
5 4 3 2 1 

1. 

Percaya diri dalam 

mengerjakan tugas yang 

diberikan guru (tidak 

mencontek). 

     1. Tidak yakin 

2.  Ragu-ragu 

3. Biasa-biasa saja 

4. Yakin 

5. Sangat yakin 

2. 

Menyampaikan hasil 

praktikum/percobaan 

dengan sebenar-

benarnya. 

     1. Sangat tidak 

akurat 

2. Tidak akurat 

3. Kurang akurat 

4. Benar 

5. Akurat  

3. 

Berani mengakui 

kesalahan jika 

melakukan kecurangan 

dalam proses 

pembelajaran. 

     1. Sangat tidak 

berani 

2. Tidak berani 

3. Kurang berani 

4. Berani 

5. Sangat berani 

4. 
Tidak suka mengambil 

barang buka miliknya. 

     1. Sangat suka 

mengambil 

2. Suka 

mengambil 
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3. Kadang-kadang 

4. Tidak suka 

mengambil 

5. Sangat tidak 

suka mengambil 

5. 

Bertanya bila belum 

memahami/mengerti 

tentang pelajaran yang 

telah dipelajari. 

     1. Tidak suka 

bertanya sama 

sekali 

2. Tidak berani 

bertanya 

3. Malu bertanya 

4. Suka bertanya 

5. Sangat suka 

bertanya 

Bobot      

 

 

B. Demokratis 

No. Indikator 
Bobot Pengamatan 

Deskriptor 
5 4 3 2 1 

1. 
Memakai seragam dan 

kelengkapan sekolah. 

     1. Tidak pernah 

2. Jarang sekali 

3. Jarang  

4. Sering 

5. Selalu  

2. 

Dating ke sekolah tepat 

waktu (tidak pernah 

terlambat). 

     1. Tidak pernah 

2. Jarang sekali 

3. Jarang  

4. Sering 

5. Selalu 
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3. 
Mengerjakan tugas dari 

guru tepat waktu. 

     1. Tidak pernah 

2. Jarang sekali 

3. Jarang  

4. Sering 

5. Selalu 

4. 

Meminta izin guru mata 

pelajaran ketika ingin 

meninggalkan 

pelajaran. 

     1. Tidak pernah 

2. Jarang sekali 

3. Jarang  

4. Sering 

5. Selalu 

5. 
Tidak hadir tanpa 

keterangan. 

     1. Tidak pernah 

2. Jarang sekali 

3. Jarang  

4. Sering  

5. Selalu 

6. 

Bersikap sopan kepada 

kepala sekolah, guru, 

tata usaha, atau siswa di 

lingkungan sekolah. 

     1. Tidak pernah 

2. Jarang sekali 

3. Jarang  

4. Sering 

5. Selalu 

Bobot      

 

 

 


