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Lampiran 1. Hasil Observasi

HASIL OBSERVASI DI MA SUNAN PANDANARAN TAHUN
PELAJARAN 2018/2019

No

Nama Guru

: Siti Fatimah, S.Si.

Mata Pelajaran

: Kimia

Topik Bahasan

: Hidrolisis Garam

Kelas

: XI-I

Jam/Tanggal

: 08.30 – 09.50/21 Januari 2019

Indikator/Aspek
yang diamati

Keterangan
Dalam observasi mahasiswa memperhatikan guru
pamong mengajar didalam kelas, dalam pemberian
materi guru dapat menarik perhatian peserta didik
sehingga peserta didik yang mengikuti pelajaran
dalam pembelajaran tersebut dapat fokus

1

Membuka Pelajaran

memperhatikan. Sebelum memberikan materi, guru
memberikan salam dan mengabsen peserta didik.
Sebelum ke materi inti, guru memberikan apersepsi
atau mengingat materi yang sudah dipelajari
sebelumnya agar peserta didik dikelas dapat fokus
kepada guru tersebut.
Pada saat menyampaikan materi guru sangat
menguasai bahan ajar, pada saat guru memberikan
penjelasan tentang materi tentang hidrolisis garam di

2

Menyampaikan
materi

kelas XI-I . Dalam menyajikan materi pun sudah
secara sistematis dan berurutan sehingga dalam
mengajarnya sangat rapih dan menarik untuk
dipelajari, anak didik sepertinya merasa nyaman dan
tenang dalam mengikuti pembelajaran. Setelah itu
guru menyuruh peserta didik untuk mencatat hal
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No

Indikator/Aspek

Keterangan

yang diamati

yang dirasa penting untuk belajar, dan dalam
memberikan materi guru menekankan kepada peserta
didik jika ada materi yang penting untuk diingat.

3

Penggunaan media
pembelajaran

Saat observasi, guru tidak menggunakan media
seperti LCD dan proyektor, buku juga hanya sebagai
pegangan saja.
Metode yang digunakan yaitu dengan metode

4

Penggunaan metode

ceramah, dalam penyampaian materi sesekali peserta

dan strategi

didik diberikan pertanyaan oleh guru, sehingga jika

pembelajaran

tidak memperhatikan tidak akan bisa menjawab,
hanya ada beberapa peserta didik yang terlihat aktif.
Bahasa yang digunakan oleh guru adalah Bahasa
yang mudah dimengerti oleh peserta didiknya,
terkadang guru menjelaskan dengan Bahasa seharihari dengan tujuan untuk menjelaskan kepada peserta

Penggunaan bahasa
5

(verbal dan non
verbal)

didik agar mudah memahami. Dalam kejelasan,
vokal guru dalam menjelaskan sangatlah jelas,
lantang dan lancar dalam menjelaskan materi
ataupun menjawab pertanyaan dari peserta didik.
Suara saat menjelaskan materi juga tepat, tidak
terlalu keras dan tidak terlalu lirih, dalam
pengucapan kata juga baik, intonasi suara juga tidak
berubah-ubah.
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No

Indikator/Aspek
yang diamati

Keterangan

Dalam penampilan kesesuaian pemilihan pakaian
yang dikenakan serasi dari atasan dengan bawahan,
6

Penampilan

sehingga tidak mengganggu mata dan tidak menjadi
gangguan saat berjalannya waktu belajar mengajar.
Busana yang dikenakan juga rapih dan bersih.
Guru melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan
yaitu dari spiritual, sosial, pengetahuan dan

Penilaian atau
7

evaluasi proses dan
hasil belajar

keterampilan. Guru juga melakukan refleksi
pembelajaran yaitu dalam pertengahan saat
memberikan materi guru kadang memberikan
refleksi seperti pertanyaan-pertanyaan yang dimana
peserta didik ditunjuk langsung oleh guru untuk
menjawab pertanyaan tersebut.
Saat pembelajaran akan segera selesai, guru
mengulas kembali materi yang telah disampaikan
kepada peserta didik karena untuk meyakinkan

8

Menutup pelajaran

bahwa materi yang telah disampaikan dapat diterima
secara baikoleh peserta didik. Menyimpulkan materi
yang telah diajarkan dan sebelum meninggalkan
kelas guru memberikan salam.
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Lampiran 3. RPP Eksperimen 1 (TAI)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
EKSPERIMEN 1 (TAI)
Sekolah

: MA Sunan Pandanaran

Mata Pelajaran

: Kimia

Materi Pokok

: Larutan Penyangga

Alokasi Waktu

: 6 x 45 menit

A. Kompetensi Inti (KI)
KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI.3 Memahami,

menerapkan,

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
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KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah ab
strak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar/KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK
Kompetensi Dasar
3.12 Menjelaskan prinsip
kerja, perhitungan pH,
dan peran larutan
penyangga dalam tubuh
makhluk hidup.

4.12 Membuat larutan
penyangga dengan pH
tertentu

Indikator Pecapaian Kompetensi
3.12.1 Menjelaskan pengertian
larutan penyangga
3.12.2 Menjelaskan komponen
penyusun larutan penyangga
3.12.3 Menjelaskan prinsip kerja
larutan penyangga
3.12.4 Membedakan larutan
penyangga dan bukan
penyangga
3.12.5 Menghitung pH larutan
Penyangga Asam
3.12.6 Menghitug pH larutan
penyangga Basa
3.12.7 Menghitung pH larutan
penyangga setelah
penambahan sedikit asam atau
sedikit basa maupun
pengenceran
3.12.8 Menentukan fungsi larutan
penyangga dalam tubuh
makhluk hidup dan keidupan
sehari-hari
4.12.1 Melakukan percoban membuat
larutan penyaanggaa
4.12.2 Mengecek
pH
larutan
penyanggaa
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C. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian larutan penyangga
2. Siswa mampu menjelaskan komponen penyusun larutan penyangga
asam
3. Siswa mampu menjelaskan komponen penyusun larutan penyangga
basa
4. Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga
5. Membedakan larutan penyangga dan bukan penyangga
6. Siswa mampu menghitung pH larutan penyangga setelah penambahan
sedikit asam atau sedikit basa.
7. Siswa mampu menghitung pH larutan penyangga setelah penambahan
sedikit asam atau sedikit basa maupun pengenceran
8. Siswa mampu menentukan fungsi larutan penyangga dalam tubuh
makhluk hidup dan keidupan sehari-hari
9. Melakukan percobaan larutan penyangga
10. Menghitung pH larutaan penyanggaa
D. Materi Pembelajaran
LARUTAN PENYANGGA
Larutan penyangga adalah larutan yang pH-na relatif tetap (tidak
berubah) pada penambahan sedikit asam dan/atau sedikit basa. Larutann
penyangga juga disebut juga laruttan Buffer atau dapar.
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Nilai pH Larutan Penyangga
1. Sistem Penyangga Asam Lemah dan Basa Konjugasinya
[

]
[

]

2. Sistem Penyangga Basa Lemah dan Asam konjugasinnya
[

]
[

]

[

]

Larutan Penyaangga dapat mempertahankan pH larutan karena terjadi
reaksi kesetimbangan ketika ditambah asam atau basa. Contohnya, larutan
penyangga yang mengandung asam lemah, misalnya CH3COOH. Jika ke dalam
arutan ditambahkan sedikit asam kuat, ion H+ dari assamm kuat segera
ditangkap oleh basa konjugasi.
CH3COO- + H+

CH3COOH

Jika kedalam larutan ditambah sedikit basa kuat, giliran asam lemah yang
menangkap ion OH- dari basa kuat.
CH3COOH + OH-

CH3COO-- + H2O

Pada larutan penyangga yang mengandung baa lemah, misalnya NH4OH,
in H+ ang dihasilkan oleh penambahan sedikit asam kuat segera ditangkap oleh
basa lemah.
H+ + NH4OH

NH4+ + H2O
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Adapun ion OH- yang berasal dari penambahan basa kuat segera ditangkap
oleh sam koonjugasi.
NH4+ + OH-

NH4OH

E. Model/pendekatan pembelajaran
Model

: TAI (Team Assisted Individualization)

Pendekatan : Diskusi
F. Media/alat pembelajaran
Media : LKPD ( Lembar Kerja Peserta Didik)
Alat

: Papan Tulis dan spidol

G. Sumber Belajar
Sudarmo, Unggul. 2013. Kimia SMA/ MA kelas XI. Jakarta : Erlangga.
Muchtaridi. 2017. Kimia SMA Kelas XI. Jakarta : Yudhistira.
H. Langkah – langkah Pembelajaran
Pertemuan 1 (1x45 Menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan





Pendahuluan

Pendidik
Mengucap
salam
“Assalamualaikum Wr. Wb.”
Peserta didik menjawab salam
“Waalaikumsalllam WR. WB.”
Menanya kabar dan mengecek
kehadiran peserta didik
Apersepsi : Adakah yang sudah tau
tentang larutan penyangga?
Ada yang tau pH darah dalam tubuh
manusia normal? sekitar 7,35- 7,45
Didalam darah terdapat larutan
penyangga
yang
dapat
mempertahankan pH dalam darah
Jadi larutan penyangga adalah larutan
yang dapat mempertahankan pH
setelah penambahan sedikit asam,

Alokasi
Waktu
10 Menit

59

Kegiatan

Deskripsi Kegiatan












Inti





Penutup



sedikit basa maupun pengenceran.
Memberikan kesempatan peserta
didik bertannya
Peserta didik bertanya
Menjawab pertanyaan
Menanyakan “apakah sampai disini
ada yang bisa menyimpulkanapa yang
dimaksud larutan penyangga ?”
Memberikan apresiasi kepada pesera
didik yang telah menjawab
Menyebutkan tujuan pembelajaran
Pendidik membagikan LKPD
Menjelaskan sedikit materi tentang
pembentukan larutan penyangga
Membentuk
kelompok
secara
heterogen yang terdiri dari 5 siswa
(Teams)
Peserta didik menyeleseikan tugas
yang berada di LKPD (student
creative)
Peserta didik duduk sesuai dengan
kelompoknya serta menyeleseikan
masalah secara kelompok, peserta
didik yang lebih paham mengajarkan
kepada anggota yang belum paham
dan guru memberi bantuan (Team
Study)
Pemberian nilai/skor terhadap hasil
kerja kelompok (Team Scores and
Team recognition)
Peserta didik dapat bertanya kepada
guru tentang materi yang belum
dipahami (Teaching group)
Guru memberikan tes kecil untuk
mengetes pemahaman peserta didik
(Fact Test)
Guru membahas permasalahan yang
telah dipecahkan oleh peserta didik
(Whole class units)
Menyimpulkan hasil pembelajaran
hari ini
Mengucap salam

Alokasi
Waktu

30 Menit

5 Menit
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Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Kegiatan



Pendahuluan









Inti








Deskripsi Kegiatan
Waktu
10
Pendidik
mengucap
salam
Menit
“Assalamualaikum”
Mengecek kehadiran peserta didik
Apersepsi
:
Memberikan
pentanyaan tentang pengertian
larutan
penyangga
dan
komponennya
Pendidik menyampaikan tujuan
pembelajaran
70
Pendidik menjelaskan dengan
Menit
menuliskan beberapa contoh
larutan penyangga dan bukan
penyangga
Menganalisi bersama dari contoh
yang ditulis
Memberikan kesempatan siswa
bertannya
Menjelaskan sedikit materi tentang
pembentukan larutan penyangga
Membentuk
kelompok
secara
heterogen yang terdiri dari 5 siswa
(Teams)
Peserta didik menyeleseikan tugas
yang berada di LKPD (student
creative)
Peserta didik duduk sesuai dengan
kelompoknya serta menyeleseikan
masalah secara kelompok, peserta
didik
yang
lebih
paham
mengajarkan kepada anggota yang
belum paham dan guru memberi
bantuan (Team Study)
Pemberian nilai/skor terhadap hasil
kerja kelompok (Team Scores and
Team recognition)
Peserta didik dapat bertanya kepada
guru tentang materi yang belum
dipahami (Teaching group)
Guru memberikan tes kecil untuk
mengetes pemahaman peserta didik
(Fact Test)
Guru membahas permasalahan
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Kegiatan

Penutup



Deskripsi Kegiatan
Waktu
yang telah dipecahkan oleh peserta
didik (Whole class units)
10
Menyimpulkan hasil pembelajaran
Menit
hari ini
Mengucap salam

Pertemuan 3 (1x 45 menit)
Kegiatan


Pendahuluaan








Inti





Deskripsi Kegiatan
Pendidik mengucap salam dan
berdo’a bersama dengan siswa
Pendidik
mengabsen
siswa
mengecek kehiran siswa
Pendidik menanyakan kepada
peserta didik tentang prinsip
larutan penyangga
Menjelaskan
perhitungan
pH
larutan
penyangga
setelah
penambahan asam
Memberikan contoh perhitungan
pH setelah penambahan sedikit
asam maupun sedikit basa
Menjelaskan sedikit materi tentang
pembentukan larutan penyangga
Membentuk kelompok secara
heterogen yang terdiri dari 5 siswa
(Teams)
Peserta didik menyeleseikan tugas
yang berada di LKPD (student
creative)
Peserta didik duduk sesuai dengan
kelompoknya serta menyeleseikan
masalah secara kelompok, peserta
didik
yang
lebih
paham
mengajarkan kepada anggota yang
belum paham dan guru memberi
bantuan (Team Study)
Pemberian nilai/skor terhadap hasil
kerja kelompok (Team Scores and
Team recognition)
Peserta didik dapat bertanya

Waktu

5 Menit

30 Menit
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Kegiatan



Penutup


Deskripsi Kegiatan
kepada guru tentang materi yang
belum dipahami (Teaching group)
Guru memberikan tes kecil untuk
mengetes pemahaman peserta
didik (Fact Test)
Guru membahas permasalahan
yang telah dipecahkan oleh peserta
didik (Whole class units)
Guru mengumumkan kegiatan
pertemuan
berikunya yaitu
praktikum sederhana
Mengucap salam

Waktu

10 Menit

Pertemuan 4 (2 x 45 menit)
Kegiatan


Pendahuluaan




Inti








Penutup



Pendidik
Waktu
Mengucap salam dan berdo’a
bersama dengan siswa
Guru mengecek kehadiran peserta
10 Menit
didik
mempersiapkaan alat dan bahan
prakitikum
Peserta didik duduk bersama
anggota kelompoknya
Pendidik menjelaskan prosedur
percobaan
Peserta didik menyimak
Peserta didik melakukan praktikum
70 Menit
Pendidik membantu peserta didik
melakukan praktikum
Membuat laporan pengamatan
Mengomunikasikan
hasil
pengamatan
Menyimpulkan hasil pembelajaran
hari ini
10 menit
Mengucap salam

Pertemuan 5 (1x45 menit)
Kegiatan

Pendidik

Waktu
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Kegiatan


Pendahuluaan








Inti





Penutup



Pendidik
Pendidik mengucap salam dan
berdo’a bersama dengan siswa
Pendidik
mengabsen
siswa
mengecek kehiran siswa
Pendidik bertanya tentang larutan
penyangga yang ada dikehidupan
kita
Menyampaikan
tujuan
pembelajaran
Menjelaskan sedikit materi tentang
pembentukan larutan penyangga
Membentuk kelompok secara
heterogen yang terdiri dari 5 siswa
(Teams)
Peserta didik menyeleseikan tugas
yang berada di LKPD (student
creative)
Peserta didik duduk sesuai dengan
kelompoknya serta menyeleseikan
masalah secara kelompok, peserta
didik
yang
lebih
paham
mengajarkan kepada anggota yang
belum paham dan guru memberi
bantuan (Team Study)
Pemberian nilai/skor terhadap hasil
kerja kelompok (Team Scores and
Team recognition)
Peserta didik dapat bertanya
kepada guru tentang materi yang
belum dipahami (Teaching group)
Guru memberikan tes kecil untuk
mengetes pemahaman peserta didik
(Fact Test)
Guru membahas permasalahan
yang telah dipecahkan oleh peserta
didik (Whole class units)
Menyimpulkan pembelajaran hari
ini
Pendidik mengumumkan kegiatan
pertemuan
berikunya yaitu
praktikum sederhana
Mengucap salam

Waktu

5 Menit

30 Menit

10 Menit
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Lampiran 4. RPP Eksperimen 2 (STAD)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
EKSPERIMEN 2 (STAD)
Sekolah

: MA Sunan Pandanaran

Mata Pelajaran

: Kimia

Materi Pokok

: Larutan Penyangga

Alokasi Waktu

: 7 x 45 menit

A. Kompetensi Inti (KI)
KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI.3 Memahami,

menerapkan,

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
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KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah ab
strak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar/KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK
Kompetensi Dasar
3.12 Menjelaskan prinsip
kerja, perhitungan pH,
dan peran larutan
penyangga dalam tubuh
makhluk hidup.

4.12 Membuat larutan
penyangga dengan pH
tertentu

Indikator Pecapaian Kompetensi
3.12.1 Menjelaskan pengertian
larutan penyangga
3.12.2 Menjelaskan komponen
penyusun larutan penyangga
3.12.3 Menjelaskan prinsip kerja
larutan penyangga
3.12.4 Membedakan larutan
penyangga dan bukan
penyangga
3.12.5 Menghitung pH larutan
Penyangga Asam
3.12.6 Menghitug pH larutan
penyangga Basa
3.12.7 Menghitung pH larutan
penyangga setelah
penambahan sedikit asam atau
sedikit basa maupun
pengenceran
3.12.8 Menentukan fungsi larutan
penyangga dalam tubuh
makhluk hidup dan keidupan
sehari-hari
4.12.1 Melakukan percoban membuat
larutan penyaanggaa
4.12.2 Mengecek
pH
larutan
penyanggaa
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C. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian larutan penyangga
2. Siswa mampu menjelaskan komponen penyusun larutan penyangga
asam
3. Siswa mampu menjelaskan komponen penyusun larutan penyangga
basa
4. Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga
5. Membedakan larutan penyangga dan bukan penyangga
6. Siswa mampu menghitung pH larutan penyangga setelah penambahan
sedikit asam atau sedikit basa.
7. Siswa mampu menghitung pH larutan penyangga setelah penambahan
sedikit asam atau sedikit basa maupun pengenceran
8. Siswa mampu menentukan fungsi larutan penyangga dalam tubuh
makhluk hidup dan keidupan sehari-hari
9. Melakukan percobaan larutan penyangga
10. Menghitung pH larutaan penyanggaa
D. Materi Pembelajaran
LARUTAN PENYANGGA
Larutan penyangga adalah larutan yang pH-na relatif tetap (tidak
berubah) pada penambahan sedikit asam dan/atau sedikit basa. Larutann
penyangga juga disebut juga laruttan Buffer atau dapar.

Nilai pH Larutan Penyangga
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1. Sistem Penyangga Asam Lemah dan Basa Konjugasinya
[

]
[

]

2. Sistem Penyangga Basa Lemah dan Asam konjugasinnya
[

]
[

]

[

]

Prinsip Larutan Penyangga
Larutan Penyaangga dapat empertahankan pH larutan karena terjadi reaksi
kesetimbangan ketika ditambah asam atau basa. Contohnya, larutan penyangga
yang mengandung asam lemah, misalnya CH3COOH. Jika ke dalam arutan
ditambahkan sedikit asam kuat, ion H+ dari assamm kuat segera ditangkap oleh
basa konjugasi.
CH3COO- + H+

CH3COOH

Jika kedalam larutan ditambah sedikit basa kuat, giliran asam lemah yang
menangkap ion OH- dari basa kuat.
CH3COOH + OH-

CH3COO-- + H2O

Pada larutan penyangga yang mengandung baa lemah, misalnya NH4OH,
in H+ ang dihasilkan oleh penambahan sedikit asam kuat segera ditangkap oleh
basa lemah.
H+ + NH4OH

NH4+ + H2O
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Adapun ion OH- yang berasal dari penambahan basa kuat segera ditangkap
oleh sam koonjugasi.
NH4+ + OH-

NH4OH

E. Model/pendekatan pembelajaran
Model

: STAD (Student Team Acievement Division)

Pendekatan : Diskusi
F. Media/alat pembelajaran
Media : LKPD ( Lembar Kerja Peserta Didik)
Alat

: Papan Tulis dan spidol

G. Sumber Belajar
Sudarmo, Unggul. 2013. Kimia SMA/ MA kelas XI. Jakarta : Erlangga.
Muchtaridi. 2017. Kimia SMA Kelas XI. Jakarta : Yudhistira.
H. Langkah – langkah Pembelajaran
Pertemuan 1 (1x45menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan





Pendahuluan

Pendidik Mengucap salam “
Assalamualaikum Wr. Wb.”
Peserta didik menjawab salam
“Waalaikumsalllam WR. WB.”
Menanya kabar dan mengecek
kehadiran peserta didik
Apersepsi : Adakah yang sudah tau
tentang larutan penyangga?
Ada yang tau pH darah dalam tubuh
manusia normal? sekitar 7,35- 7,45
Didalam darah terdapat larutan
penyangga
yang
dapat
mempertahankan pH dalam darah,
Jadi larutan penyangga adalah
larutan yang dapat mempertahankan
pH setelah penambahan sedikit

Alokasi
Waktu

10
Menit
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
asam,
sedikit
basa
maupun
pengenceran.
Memberikan kesempatan peserta
didik bertannya
Peserta didik bertanya
Menjawab pertanyaan
Memberikan apresiasi kepada pesera
didik yang telah menjawab
Menyebutkan tujuan pembelajaran
Pendidik Menerangkan bagaimana
larutan penyangga terbentuk
Peserta didik menyimak
Pendidik Menjelaskan komponenkomponen larutan penyangga
Peserta didik menyimak
Meberikan kesepatan kepada peserta
didik untuk bertannya
Menjawab
Menuliskan beberapa contoh larutan
penyangga
Meberikan kesempatan
kepada
peserta didi untuk bertannya
Memberikan kesempatan peserta
didik untuk menulis
Menyimpulkan hasil pembelajaran
hari ini
Mengucap salam











Inti





Penutup



Alokasi
Waktu

30
Menit

5 Menit

Pertemuan 2 (1 x 45 menit)
Kegiatan
Pendahuluan







Deskripsi Kegiatan
Waktu
Pendidik
mengucap
salam 10 Menit
“Assalamualaikum”
Mengecek kehadiran peserta didik
dengan meng absen
Apersepsi
:
Memberikan
pentanyaan tentang pengertian
larutan
penyangga
dan
komponennya
Pendidik menyampaikan tujuan
pembelajaran

71

Kegiatan
Inti










Penutup




Deskripsi Kegiatan
Waktu
30
Pendidik menjelaskan dengan
Menit
menuliskan beberapa contoh
larutan penyangga dan bukan
penyangga
Menganalisi bersama dari contoh
yang ditulis
Memberikan kesempatan siswa
bertannya
Memberikan contoh soal
Peserta didik mengerjakan soal
Memberi kesempatan peserta didik
menuliskan jawaban beserta reaksi
di papan tulis
Membahas jawaban yang telah
ditulis dipapan tulis
Memberikan kesempatan peserta
didik untuk bertanya
Menyimpulkan hasil pembelajaran 10 Menit
hari ini
Mengucap salam

Pertemuan 3 (2x 45 menit)
Kegiatan



Pendahuluan




Inti





Deskripsi Kegiatan
Pendidik Mengucap salam
Mengabsen siswa
Apersepsi : Mengulas materi
sebelumnya dengan memberikan
pertanyaan kepada peserta didik
Menyampaikan tujuan
pembelajaran
Pendidik mengelompkan peserta
didik kedalam enam kelompok
Pendidik meminta peserta didik
untuk duduk sesuai dengan
anggota kelompoknya
Peserta didik duduk sesuai dengan
anggota kelompoknya
Pendidik Menjelaskan bagaimana
cara menentukan pH larutan
penyangga melalui perhitungan
Peserta didik menyimak
Memberikan contoh soal

Waktu

10 menit

70 Menit
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Kegiatan












Penutup


Deskripsi Kegiatan
Peserta didik mencatat apa yang
disampaikan pendidik
Membagi
LKPD yang berisi
beberapa soal penentuan nilai pH
larutan penyangga kepada setiap
kelompok
Peserta
didik
berdiskusi
menyelesaikan soal yang ada di
LKPD
Setiap kelompok mendikusikan
jawaban yang benar, siswa yang
belum paham bertanya kepada
teman kelompoknya anggota
kelompok lain berkewajiban
mengajari
teman
satu
kelompoknya
Peserta
didik
diberikan
kesempatan
bertannya,
jika
peserta didik merasa kurang
paham
Pendidik Keliling dan membantu
peserta didik yang mengalami
kesulitan
Meminta perwakilan kelompok
untuk menuliskan jawaban hasil
diskusi dipapan tulis
Mengecek jawaban peserta didik
Pendidik meminta peserta didik
untuk menyimpulkan hasil diskusi
Pendidik
menutup
kegiatan
pembelajaran dengan ber do’a dan
mengucap salam

Waktu

10 Menit

Pertemuan 4 (1 x 45 menit)
Kegiatan

Pendahuluaan



Deskripsi Kegiatan
Pendidik mengucap salam
dan berdo’a bersama dengan
siswa
Pendidik mengabsen siswa
mengecek kehiran siswa

Waktu

5 Menit
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Kegiatan




Inti








Penutup


Deskripsi Kegiatan
Pendidik
menanyakan
kepada peserta didik tentang
prinsip larutan penyangga
Menjelaskan
perhitungan
pH
larutan
penyangga
setelah penambahan asam
Memberikan
contoh
perhitungan pH setelah
penambahan sedikit asam
maupun sedikit basa
Peserta didik menyimak
Peserta didik menulis
Menuliskan beberapa soal
Peserta didik berdiskusi
mengerjakan soal yang ada
di LKPD bersama anggota
kelompok yang sama di
pertemuan sebelumnya
Pendidik membantu peserta
didik yang kurang paham
Guru
mengumumkan
kegiatan
pertemuan
berikunya yaitu praktikum
sederhana
Mengucap salam

Waktu

30 Menit

10 Menit

Pertemuan 5 ( 2x 45 menit)
Kegiatan


Pendahuluaan


Pendidik
Mengucap salam dan berdo’a
bersama dengan siswa
Guru mengecek kehadiran peserta
didik
mempersiapkaan alat dan bahan
prakitikum

Waktu

10 Menit
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Lampiran 6. Surat Validasi
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Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

Nomor Soal/Jenjang Soal
C1

3.12 Menjelaskan prinsip kerja,

3.12.1

perhitungan pH, dan
peran
penyangga
tubuh

larutan

C2
1,2,3,4,5

C3

C4
5

larutan penyangga
3.12.2

dalam
makhluk

Menjelaskan pengertian

Jumlah

Menjelaskan komponen

6,7,8,9,10

5

11,12,13,14,
15,16,17

7

18,19,20,21,
22,23,24

7

penyusun larutan penyangga
3.12.3

hidup..

Menjelaskan prinsip kerja
larutan penyangga

3.12.4

Membedakan larutan
penyangga dan bukan

Lampiran 7. Kisi-kisi Instrumen Pengetahuan

KISI – KISI INSTRUMEN RANAH PENGETAHUAN

penyangga
3.12.5

Menghitung

pH

larutan

25,26,27,28,29
,30,31,32,33

9

larutan

34,35,36,37,38
,39,40,41

8

penyangga asam
3.12.6

Menghitung

pH

penyangga basa
3.12.7

Menghitung pH larutan

42,43,44

3

penyangga setelah
80

penambahan sedikit asam

Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

Nomor Soal/Jenjang Soal
C1

C2

C3

Jumlah
C4

atau sedikit basa maupun
pengenceran
3.12.8

45,46,49,
47,48,50

Menentukan fungsi larutan
penyangga

dalam

tubuh

6

makhluk hidup dan keidupan
sehari-hari
Jumlah

24

23

3

50
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Lampiran 8. Kisi-kisi Angket Kemampuan Kerja Sama
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KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN KEMAMPUAN KERJA SAMA
PESERTA DIDIK
Sekolah

: MA Sunan Pandanaran

Bentuk Penilaian

: Angket Tertutup

Mata Pelajaran

: Kimia

Alokasi Waktu

: 10 Menit

Tekhnik Penilaian

: Non Tes

No
1
2
3
4
5

Aspek
Saling ketergantungan positif
Interaksi tatap muka
Tanggung jawab individu
Hubungan intrerpersonal
Proses kelompok
Jumlah

Nomor Soal
4,8,13,16,20,21,25,33
2,5,6,9,15,18,24,26,30,34
3,11,27,32
1,7,12,17,23,28
10,14,19,22,29,31
34

Jumlah
8
10
4
6
6
34
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DEFINISI OPERASIONAL KEMAMPUAN KERJA SAMA
Kerja Sama adalah : Pekerjaan yang dilakukan oleh suatu kelompok sehingga
terdapat hubungan erat antar tugas pekerjaan anggota
kelompok lain (Ruandini dkk. 2011).
Aspek Kerja Sama
1. Saling Ketergantungan Positif : Peserta didik memiliki saling
ketergantungan yang positif antar individu dalam kelompok untuk
mencapai tujuan seperti memberikan dan mendengarkan pendapat
2. Interaksi Tatap Muka : Anggota kelompok menyeleseikan masalah
dengan cara interaksi secara langsung dan tepat waktu
3. Tanggung Jawab Individu : Masing-masing individu memiliki peranan
dan tugas dalam menyeleseikan masalah kelompok
4. Hubungan Interpersonal : Antar individu memeiliki hubungan yang baik
seperti berbicara dengan sopan kepada anggota kelompok agar tidak
menyakiti perasaan anggota lain
5. Proses Kelompok : Dalam penyeleseian masalah berjalan dengan baik
antar anggota menemukan cara yang terbaik dan saling membantu antar
anggota (Jhenifer, 2008)

Lampiran 9. Validasi Instrumen Soal
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100

101

102
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105

106

107

108
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126

1
2
7

128
Lampiran 10. Lembar Validasi Instrumen Angket

129
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Lampiran 11. Hasil Validasi isi Instrumen Prestasi Belajar
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Lampiran 12. Hasil Validasi isi Instrumen Angket Kemampuan Kerja Sama
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Lampiran 12. Hasil Validasi isi Instrumen Angket Kemampuan Kerja Sama
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Lampiran 13. Instrumen Soal Pilihan Ganda

LEMBAR SOAL

Mata Pelajaran : Kimia

Kelas

: XI

Materi

: Larutan Penyangga

Program

: IPA

Jenis sekolah

: SMA/MA

Alokasi Waktu

: 90 Menit

Petunjuk umum :
1.
2.
3.
4.

Bacalah Do’a Sebelum mengerjakan soal
Tulis identitas di lembar jawab yang disediakaan.
Periksalah soal dengan teliti sebelum mengerjaakan soal
Periksalah jawaban anda kembali sebelum dikumpulkan

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara menyilang (X) pada lembar
jawab yang disediakan !!
1. Di dalam 250 mL larutan terlarut 8,2
gram CH3COONa (Mr = 82) dan 0,1
mol CH3COOH ( Ka = 1,8 x 10-5). pH
larutan tersebut adalah....
a. 5 – log 1,8
b. 5
c. 5 + log 1,8
d. 9 + log 1,8
e. 11
-

2. Larutan yang dapat mempertahankan
pH –nya disebut .......
a. larutan asam
b. larutan basa
c. larutan garam
d. larutan titrasi
e. larutan penyangga

3. Larutan penyangga merupakan
campuran dari.........
a. asam lemah dan basa lemah
b. asam lemah dan asam kuat
c. basa lemah dan garamnya
d. asam kuat dan garamya
e. asam kuat dan basa kuat
4. Di dalam satu liter larutan terdapat
0,01 mol NH3 dan 0,02 mol NH4+
yang berasal dari kristal (NH4)2SO4.
Jika Kb NH3 = 10-5, hitunglah pH
larutan terseebut.
a. 8 + log 5
b. 8 – log 5
c. 5 + log 8
d. 5 – log 5
e. 5- log 5
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5. Sebanyak 0,1 mol NH4OH yang
ditambahkan dengan 0,05 NH4Cl
akan menghasilkan campuran dengan
pH.... (Kb NH4OH = 10-5)
a. 5
b. 5 – log 2
c. 5 + log 2
d. 9 - log 2
e. 9 + log 2
6. Diketahui suatu larutan penyangga
yang mengandung CH3COOH dan
CH3COO-, apabila dalam larutan
tersebut ditambah sedikit asam, maka
yang terjadi adalah ....
a. Ion H+ dari asam akan bereaksi
dengan CH3COOb. Kesetimbangan akan begeser ke
kanan
c. Ion H+ dari asam akan bereakssi
dengan CH3COOH
d. Larutan bersifat asam
e. pH larutan naik drastis
7. NaOH padat yang masanya 4 gram di
larutkan kedalam100 mL larutan HA
2 M ( Ka = 10-5 ). pH larutan yang
terjadi adalah...... ( Ar Na = 23, O =
16, dan H = 1)
a. 5 – log 2
b. 5
c. 6
d. 9
e. 9 + log 2
8. Berikut ini data uji pH beberapa
larutan:
Larutan

A
B
C

pH
Awal
3,0
5,0
8,0

pH pada
penambahan
Asam
Basa
1,0
4,0
4,9
5,1
7,9
8,1

Larutan

pH
Awal

pH pada
penambahan
Asam
Basa
D
9,0
8,5
10,5
E
10,0
8,5
11,0
Larutan yang merupakan larutan
penyangga adalah ......
a. A dan B
b. B dan C
c. C dan D
d. C dan E
e. D dan E
9. Di dalam 1 liter larutan penyangga
yan mengandung 0,5 M NH4OH dan
0,5 M NH4Cl ditambah 50 mL
larutan NaOH 2 M. Jika Kb NH4Cl =
10-5, hitunglah pH larutan penyangga
tersebut sesudah ditambah NaOH....
a. 5 – log 1,5
b. 5 + log 1,5
c. 9 – log 1,5
d. 9 + log 1,5
e. 5
10. Sebanyak 0,2 mol larutan HA
dicampur dengan 98 gram NaH. pH
larutan penyangga yang terbentuk
adalah ..... ( Ka HA = 10-5 , Mr = 98)
a. 2 – log 6
b. 5 – log 5
c. 6 – log 5
d. 6 – log 2
e. 10 + log 6
11. Sistem larutan penyangga dapat
dibuat dengan mencampurkan 100
mL larutan CH3COOH 0,1 M dengan
larutan....
a. 50 mL HCl 0,1 M
b. 80 mL NaOH 0,1 M
c. 100 mL NaOH 0,1 M
d. 120 mL NaOH 0,1 M
e. 120 HCl 0,1 M
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12. Larutan penyangga merupakan
campuran dari.......
a. asam lemah dan basa lemah
b. asam lemah dan asam kuat
c. asam kuat dan garamya
d. asam kuat dan basa kuat
e. asam lemah dan garamya

13. Campuran 100 mL larutan NaOH 0,2
M dan 100 mL larutan HCN 0,5 M
(Ka HCN = 1 x 10-6) akan
mempunyai pH.....
a. 6 – log 1,5
b. 6 + log 1,5
c. 8 + log 1,5
d. 8 – log 1,5
e. 8 + log 1,5
14. Larutan penyangga berfungsi untuk
....
a. Mempertahankan larutan
b. Mempertahankan pH
c. Membuat larutan tidak tercampur
d. Menjaga larutan tidak berubah
warna
e. Melarutkan senyawa dengan
sempurna
15. Di dalam darah terdapat larutan
penyangga, berapakah pH darah......
a. Sekitar 7,4
b. Sekitar 8,4
c. Sekitar 5,4
d. Sekitar 5,7
e. Sekitar 4,7
16. CH3COOH dan CH3COONa memiliki
sifat penyangga karena....
a. pH-nya berubah setelah ditambah
sedikit asam

b. pH-nya berubah setelah ditambah
sedikit basa
c. pH-nya relatif tetap setelah
ditambah sedikit asam maupun
sedikit basa
d. pH-nya berkurang setelah
ditambah sedikit asam maupun
sedikit basa
e. pH-nya berubah setelah ditambah
air suling

17. Larutan NH4OH 0,1 M dicampur
dengan larutan NH4Cl 0,1 M dengan
volume sama sehingga akan didapat
larutan penyangga dengan pH.... (Kb
NH4Cl 1 x 10-5)
a. 5
b. 6
c. 8
d. 9
e. 10
18. Sistem larutan penyangga yang
bekerja untuk mempertahankan nilai
pH cairan protoplasma sel adalah......
a. HPO42b. H2PO4- / HPO42c. HCO3- / CO32d. H2CO3 / HCO32e. CH3COOH / CH3COO-
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Lampiran 14. Lembar Jawab Soal

LEMBAR JAWABAN

Nama

:

Kelas

:

No. Presensi :

Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B,C,D atau E yang menurut anda paling benar!

No

Jawaban

No

Jawaban

1

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

Lampiran 15. Instrumen Angket
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Nama : ........................................
No. Presensi : ...........................

ANGKET KEMAMPUAN KERJASAMA
Petunjuk :
1. Tuliskan nama dan nomor presensi pada tempat yang disediakan.
2. Lembar ini diisi oleh peserta didik untuk menilai kemampuan kerjasama peserta didik.
Berilah tanda (√) pada kolom skor sesuai sikap anda dalam kelompok, dengan kriteria
sebagai berikut :
SS
: Sangat Setuju
S
: Setuju
TS
: Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pernyataan
Saya merasa senang ketika teman sekelompok saya
mendapat nilai lebih tingi dari saya
Saya memperhatikan kerja sama anggota kelompok
dalam diskusi
Saya menyelesaikan tugas kelompok sesuai waktu yang
telah ditentukan
Saya membantu memecahkan masalah ketika diskusi
Saya memotong pembicaraan anggota lain saat ingin
berpendapat ketika diskusi
Saya tidak datang dalam kelompok pada saat diskusi
Saya menggunakan bahasa sehari-hari ketika
menjekaskan kepada teman kelompok
Saya diam ketika diskusi
Saya berada dalam kelompok selama proses diskusi
Saya langsung membantu teman yang belum paham
terhadap materi yang diajarkan
Saya melimpahkan tangung jawab saya kepada teman
saya
Saya tetap mempertahankan pendapat saya karena
menurut saya itu benar
Saya bertanya kepada teman saya ketika saya belum
paham
Saya menunggu teman yang bertannya/meminta bantuan
untuk saya bantu
Saya akan langsung berkumpul dengan anggota
kelompok setelah dibagi

SS

S

TS

STS
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No
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Pernyataan
Saya memberikan pendapat ketika diskusi

SS

S

TS

STS

Saya berusaha menerima pendapat orang lain
Saya mendengarkan teman saya ketika teman saya
berbicara
Saya membantu teman saya yang belum paham
Saya tidak peduli terhadap tugas yang diberikan dalam
diskusi
Saya menegur teman saya yang berbicara di luar topik
Saya tetap mempertahan jawaban saya
Saya meggunakan bahasa yang sopan ketika menjelaskan
kepada teman kelompok
Saya tidak peduli degan apa yang dilkukan oleh anggota
kelompok saya pada saat diskusi
Saya ikut menangapi teman saya yang berbicara diluar
topik diskusi
Saya memberikan kesempatan kepada anggota kelompok
untuk berpendapat ketika diskusi
Saya mengerjakan tugas yang dibagi oleh kelompok
Saya merasa iri jika ada anggota kelompok saya yang
mendapat nilai lebih tinggi dari saya
Saya tidak mau tersaingi sehingga saya tidak mau
membantu teman saya yang belum paham
Saya sibuk sendiri ketika ada teman saya berbicara
Saya berusaha menerima keputusan dengan baik
Ketika waktu diskusi telah habis tugas saya dalam
kelompok belum selesai
Saya diam ketika saya belum paham tentang materi dalam
diskusi
Saya meniggalkan kelompok ketika anggota kelompok
berdiskusi Saya meniggalkan kelompok ketika anggota
kelompok berdiskusi
Yogyakarta, Maret 2019
Respoden

(..................................)
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Lampiran 20. Daftar Nama Peserta Didik

DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS XI-A
NO.

NIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

176253
176256
176257
176258
176259
176260
176261
176262
176263
176264
176265
176266
176267
176268
176269
176270
176271
176272
176273
176275
176277

NAMA
ANGGITA CESAR KHARISMA
ARSY AULIA PRATIWI
ASSA LEVINA
ATIEQ IANATUL MAULA
AUFIA JANNATI
FARIDA SILMA `AISYAH
FATHIN AMALIA ZULFA
FEBIA GHINA TSURAYA
FERINA LUTFIAH
HURRIN NABILA RAFIKA RAHMAH
KHARISMA MUFTI FITRIANINGRUM
LAILIA SABELA YASARO
LUTFIYATUL UMAMI
LUTHFIA MIFTAHURRAHMAH DAROINI
MUGHISATUL AZQINUAH
NILNA HILYATUL `ULYA
PRAMESUARI RAJWA
PUTRI LIANA FAUZIZAH
SAFARINA AULIA NUHFATUNUHA
SALSABELA OKTARINA SUWANDI
SEPHIA WULANDARI
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DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS XI-I
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NIS
176495
176496
176497
176498
176501
176502
176503
176534
176505
176537
176506
176507
176511
176512
176513
176515
176517
176518
176520
176576

NAMA
ACHSIN MUHAMAD WILDAN
ACHYYARUDIN AHMAD AL AYUBI
AHMAD ALI SIDQI ABDURROHMAN
CONDRO SAMMAN ARAFATT
FAQI HIMMAKA MUSHOFFA
FARHAN AHMAD HANAFI
FARIS ARI GYMNASTYAR
HILMI MUSYAFA AHMAD
IBNU RAJU HUMAM
IMAM HUDAIFI
KHOLIS IHSANUL AZZAM
MAHMUD AZIZ MUBAROK
MUHAMAD ADILA ALFIN
MUHAMMAD ADIB
MUHAMMAD FADLURROHMAN
MUHAMMAD FARIQ ALHUSN
MUHAMMAD JILUL AWAL AL FIKRI
MUHAMMAD SADAM USAMAH
MUSA IRAWAN
RAFI FEBRIYAN PRASETYA
TEGAR GILANG P.

Lampiran 22. Hasil Uji Homogenitas
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Hasil Homogenitas Data Prestasi Belajar dan Kemampuan Kerja Sama
1. Hasil Uji Homogenitas Data Prestasi Belajar
Test of Homogeneity of Variance
Levene
Statistic
HASIL

Based on Mean
Based on Median
Based on Median and with
adjusted df
Based on trimmed mean

df1

df2

Sig.

1,328

1

40

,256

,844

1

40

,364

,844

1

39,605

,364

1,699

1

40

,200

2. Hasil Uji Homogenitas Data Kemampuan Kerja Sama
Test of Homogeneity of Variance
Levene Statistic
HASIL

df1

df2

Sig.

Based on Mean

,190

1

40

,665

Based on Median

,465

1

40

,499

,465

1

38,025

,500

,228

1

40

,636

Based on Median and with
adjusted df
Based on trimmed mean
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Hasil Uji Hipotesis Data Prestasi Belajar dan Kemampuan Kerja Sama
1. Hasil Uji Hipotesis Prestasi Belajar
a

Test Statistics

HASIL
Mann-Whitney U

94,000

Wilcoxon W

325,000

Z

-3,252

Asymp. Sig. (2-tailed)

,001

a. Grouping Variable: MODEL

2. Hasil Uji Hipotesis Kemampuan Kerja Sama

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Sig. (2-

F

Sig.

HASIL Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

,190

,665

t

df
-

,348

,348

tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

Difference
Lower

Upper

,730
40

39,804

,730

-,857

2,463

-5,835

4,121

-,857

2,463

-5,836

4,122
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