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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Problem Based Instruction 

Pemilihan model pembelajaran dapat memacu siswa untuk lebih 

aktif dalam belajar. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa adalah Model Problem Based 

Instruction. 

a. Pengertian 

Problem Based Instruction adalah suatu model pembelajaran 

yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam 

mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru.
11

 

Orhan Akinoglu and Rohan Ozkardes Tondugan (2007) 

mengatakan “The basis of problem based learning is rooted in 

Dewey’s, learning by doing and experiencing” yang artinya landasan 

dari pembelajaran berdasarkan masalah berakar dari pendapat Dewey 

yaitu belajar dengan melakukan dan mengalami. Pada model ini 

pembelajaran dimulai dengan mengajukan suatu masalah nyata yang 

penyelesaiannya membutuhkan kerjasama antar siswa.
12

 

Model Pembelajaran berdasarkan masalah atau Problem Based 

Instruction (PBI) adalah pembelajaran berdasarkan aktivitas 

pembelajaran yang menenekankan pada proses penyelesaian masalah 

yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan 
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 Yudhi Hanggara, Budiyono, dan Suyono,  Op. Cit. hlm. 12 
12
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kepada siswa untuk melakukan suatu penyelidikan.
13

 Pembelajaran 

berbasis masalah merupakan pembelajaran yang penyampaian 

materinya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan 

membuka dialog.
14

 

Proses belajar Problem Based Instruction dibentuk dari 

ketidakteraturan dan kompleksnya masalah yang ada di dunia nyata. 

Hal tersebut digunakan sebagai pendorong bagi peserta didik untuk 

belajar mengintegrasikan dan mengorganisasi informasi yang didapat, 

sehingga nantinya dapat selalu diingat dan diaplikasikan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi.
15

 Bekerja secara 

berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. 

Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mencari solusi dari 

permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan 

untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang 

dimaksud. Masalah diberikan kepada siswa, sebelum siswa 

mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang 

harus dipecahkan.
16
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16

Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013, Gava Media, Yogyakarta, 

2014, hlm. 29. 



12 
 

b. Tujuan 

Tujuan pembelajaran berbasis masalah adalah membantu siswa  

agar memperoleh berbagai pengalaman dan mengubah tingkah laku 

siswa, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perubahan tingkah 

laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai atau 

norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan prilaku siswa.  

Pada prinsipnya, tujuan utama pembelajaran berbasis masalah 

adalah untuk menggali daya kreativitas siswa dalam berfikir dan 

memotivasi siswa untuk terus belajar. Harus diingat bahwa, model 

pembelajaran ini tidak dirancang untuk membantu guru memberikan 

informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, akan tetapi pembelajaran 

berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan 

keterampilan intelektual, belajar sebagai peran orang dewasa melalui 

pelibatan mereka dalam pengalamannya atau simulasi dan menjadi 

pembelajar yang mandiri.
17

 

c. Ciri-ciri PBI 

Ciri-ciri Model PBI antara lain :  

1) Pengajuan pertanyaan atau masalah  

2) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin  

3) Penyelidikan autentik  

4) Menghasilkan produk / karya dan memamerkannya  

5) Kerjasama
18
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d. Langkah-langkah PBI 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah terdiri atas 

empat langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan 

siswa dengan situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan 

analisis hasil kerja siswa. 

Langkah-langkah model Problem Based Instruction adalah : 

1) Guru Menjelaskan tujuan pembelajaran kemudian memberi tugas 

atau masalah untuk dipecahkan. Masalah yang dipecahkan adalah 

masalah yang memiliki jawaban kompleks atau luas. 

2) Guru menjelaskan prosedur yang harus dilakukan dan memotivasi 

siswa agar terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah. 

3) Guru membantu siswa menyusun laporan hasil pemecahan masalah 

yang sistematis. 

4) Guru membantu siswa umtuk melakukan  evaluasi dan refleksi 

proses-proses yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah.
19

 

Secara ringkas, kegiatan pembelajaran melalui PBI diawali 

dengan aktivitas siswa untuk menyelesaikan masalah nyata yang 

ditentukan atau disepakati. Proses penyelesaian permasalahan tersebut 

berimpilkasi pada terbentuknya keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membentuk 

pengetahuan baru. Proses tersebut dilakukan dalam tahapan-tahapan 

atau sintaks pembelajaran yang disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel II.1 Sintaks atau langkah-langkah pembelajaran berbasis 

masalah
20

 

Tahap 

Indikator 
Aktivitas guru dan siswa 

Tahap-1 

Orientasi siswa pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, mengajukan 

fenomena atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah 

Tahap-2 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan  

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen, 

untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah 

Tahap-4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai seperti laporan, video atau 

model serta membantu mereka untuk 

                                                           
20
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Tahap 

Indikator 
Aktivitas guru dan siswa 

berbagi tugas dengan temannya. 

Tahap-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan 

 

2. Hasil Belajar 

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. 

Belajar adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-prubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan dan sikap.
21

 Perubahan itu diperoleh melalui 

usaha (bukan karena kematangan), menetap dalam waktu yang relatif lama 

dan merupakan hasil pengalaman.  

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (Product) 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau 

proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Dalam 

siklus input-proses-hasil, hasil dapat dengan jelas dibedakan dengan input 

akibat perubahan oleh proses. Begitu pula dengan kegiatan belajar 

mengajar, setelah mengalami belajar siswa berubah perilakunya dibanding 

sebelumnya.
22
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22
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Belajar dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan perilaku yaitu 

perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Perubahan-

perubahan dalam aspek itu menjadi hasil dari proses belajar. Perubahan 

perilaku hasil belajar itu merupakan perubahan perilaku yang relevan 

dengan tujuan pengajaran. Oleh karenanya, hasil belajar dapat berupa 

perubahan dalam kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, tergantung 

dari tujuan pengajarannya. 

Ranah kognitif dari hasil belajar menurut Bloom meliputi 

penguasaan konsep, ide, pengetahuan faktual, dan berkenaan dengan 

keterampilan-keterampilan intelektual. Kebanyakan pendidik lebih menitik 

beratkan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar kognitif.
23

 

Menurut Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, kategori-

kategori pada dimensi proses kognitif siswa secara komprehensif yang 

terdapat dalam tujuan-tujuan pendidikan. Kategori-kategori ini merentang 

dari proses kognitif yang paling banyak dijumpai dalam tujuan-tujuan 

bidang pendidikan.  

Tabel II.2 Enam kategori pada dimensi proses kognitif dan proses-

proses kognitif terkait
24

  

Kategori dan proses 

kognitif 
Defenisi dan contoh 

1. Mengingat – mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang 

 

1.1. Mengenali 

 

 

1.2. Mengingat kembali  

(mengenali tanggal terjadinya peristiwa-

peristiwa penting dalam sejarah Indonesia) 

 

(mengingat kembali tanggal peristiwa-

peritiwa penting dalam sejarah Indonesia) 
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Wahab Jufri, Belajar dan Pembelajaran Sains, Bandung, 2013, hlm. 60  
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Kategori dan proses 

kognitif 
Defenisi dan contoh 

2. Memahami – mengkonstruk makna dari materi pembelajaran, 

termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru.  

2.1. Menafsirkan 

 

  

2.2. Mencontohkan  

 

 

2.3. Mengklasifikasikan  

 

 

2.4. Merangkum  

 

 

2.5. Menyimpulkan  

 

 

2.6. Membandingkan  

 

 

2.7. Menjelaskan  

(Memparafrasekan ucapan dan dokumen 

penting) 

 

(Memberi contoh tentang aliran-aliran seni 

lukis) 

 

(Mengklasifikasikan kelainan-kelainan 

mental yang telah diteliti atau dijelaskan) 

 

(Menulis ringkasan pendek tentang 

peristiwa-peristiwa yang telah ditayangkan 

ditelevisi)  

 

(Dalam belajar bahasa asing, menyimpulkan 

tata bahasa berdasarkan contoh-contohnya) 

 

(Membandingkan peristiwa-peristwa sejarah 

dengan keadaan sekarang) 

 

(Menjelaskan sebab-sebab terjadinya 

periwtiwa-peristiwa penting pada abad ke-

18)  

3. Mengaplikasikan – Menerapkan atau menggunakan suatu prosedur 

dalam keadaan tertentu 

3.1. Mengeksekusi 

 

1.1. Mengimplementasi 

 

(Membagi satu bilangan dengan bilangan 

lain, kedua bilangan ini terdiri dari beberapa 

digit) 

 

(menggunakan hokum Newton kedua pada 

konteks yang tepat) 

2. Menganalisis – Memecah-mecah materi manjadi bagian-

bagianpenyusunnya dan menentukan hubungan-hubungan antar 

bagian-bagian tersebut dan keseluruhan struktur atau tujuan. 

4.1. Membedakan 

 

 

2.1.Mengorganisasikan 

 

(Membedakan antara bilangan yang relevan 

dan bilangan yang tidak relevan dalam soal 

matematika cerita) 

 

(menyususn bukti-bukti dalam cerita sejarah 
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Kategori dan proses 

kognitif 
Defenisi dan contoh 

2.2.Mengatribusikan 

 

jadi bukti-bukti yang mendukung dan 

menantang suatu penjelasan historis) 

 

(menunjukkan sudut pandang penulis suatu 

esai sesuai dengan pandangan politik si 

penulis) 

3. Mengevaluasi - Mengambil keputusan berdasarkan Kriteria dan/atau 

standar 

3.1.Memeriksa 

 

 

3.2.Mengkritik 

(memeriksa apakah kesimpulan-kesimpulan 

seorang ilmuwan sesuai dengan data-data 

amatan atau tidak) 

 

 

(Menentukan suatu metode terbaik dari dua 

metode untuk menyelesaikan suatu masalah) 

4. 6. Mencipta - Memadukan bagian-bagian untuk membentuk sesuatu 

yang baru dan koheren atau untuk membuat suatu produk yang orisinal 

4.1.Merumuskan  

 

4.2.Merencanakan 

 

4.3.Memproduksi 

 

(Merumuskan hipotesis tentang sebab-sebab 

terjadinya suatu fenomene) 

 

(Merencanakan proposal penelitian tentang 

topic sejarah tertentu) 

(Membuat habitat untuk spesies tertentuk 

demi suatu tujuan) 

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu : 

1) Faktor Intern (yang berasal dari dalam diri orang yang belajar). 

a) Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya 

terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang yang tidak selalu 

sehat, sakit kepala, demam, pilek batuk dan sebagainya dapat 

mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula 

halnya jika kesehatan rohani (jiwa) kurang baik. 
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b) Intelegensi dan Bakat 

Kedua aspek kejiwaan ini besar sekali pengaruhnya 

terhadap kemampuan belajar. Seseorang yang mempunyai 

intelegensi baik (IQ-nya tinggi) umumnya mudah belajar dan 

hasilnyapun cenderung baik. Bakat juga besar pengaruhnya dalam 

menentukan keberhasilan belajar. Jika seseorang mempunyai 

intelegensi yang tinggi dan bakatnya ada dalam bidang yang 

dipelajari, maka proses belajar akan lebih mudah dibandingkan 

orang yang hanya memiliki intelegansi tinggi saja atau bakat saja. 

c) Minat dan Motivasi 

Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari luar dan 

juga datang dari sanubari. Timbulnya minat belajar disebabkan 

beberapa hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk 

menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik serta 

ingin hidup senang atau bahagia. Begitu pula seseorang yang 

belajar dengan motivasi yang kuat, akan melaksanakan kegiatan 

belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah dan semangat. 

Motivasi berbeda dengan minat. Motivasi adalah daya penggerak  

atau pendorong. 

d) Cara belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian 

hasil belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor 

fisiologis, psikologis, dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil 

yang kurang. 
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2) Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri orang belajar) 

a) Keluarga  

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan anak dalam belajar, misalnya tinggi rendahnya 

pendidikan, besar kecilnya penghasilan dan perhatian. 

b) Sekolah  

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi 

tingkat keberhasilan anak. Kualitas guru, metode mengajarnya, 

kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas 

atau  perlengkapan di sekolah dan sebagainya, semua ini 

mempengaruhi keberhasilan belajar. 

c) Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan hasil belajar. Bila 

sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-

orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya, rata-rata 

bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak 

giat belajar. 

d) Lingkungan sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat 

mempengaruhi hasil belajar. Keadaan lingkungan, bangunan 

rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas dan sebagainya semua 

ini akan mempengaruhi kegairahan belajar.
25
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3. Hidrolisis Garam 

a. Sifat larutan garam 

Garam adalah elektrolit kuat yang terurai menjadi ion. Anion 

dan kation dari garam atau kedua-duanya dapat bereaksi dengan air. 

Reaksi ini disebut hidrolisis. Pada umumnya garam yang mengalami 

hidrolisis mempengaruhi pH larutan.
26

 

Garam merupakan senyawa ion, yang terdiri dari kation logam 

dan anion sisa asam. Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu 

basa, sedangkan anionnya berasal dari suatu asam. Garam adalah 

senyawa ionik yang diperoleh melalui reaksi netralisasi dalam pelarut 

air. Hasil pelarutan garam dapat bersifat netral, asam, atau basa. Suatu 

garam dikatakan terhidrolisis di dalam pelarut air jika ion-ionnya 

bereaksi dengan molekul air. Reaksi antara lain ion-ion garam dan 

molekul air tersebut membentuk kesetimbangan yang memengaruhi 

pH larutan, sehingga larutan dapat bersifat asam atau basa.
27

 

b. Konsep hidrolisis 

1. Garam yang menghasilkan larutan netral 

Pada umumnya garam-garam yang mengandung ion logam 

alkali atau alkali tanah (kecuali Be
2+

) dan basa konjugasi asam kuat 

seperti Cl
-
, Br

-
, dan NO3 tidak mengalami hidrolisis. 

  NaCl (aq)  → Na
+ 

(aq) + Cl
-
(aq) 

                                                           
26

 Hiskia Ahmad, Kimia Larutan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, hlm. 141 
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Larutan garam-garam ini bersifat netral. Garam yang terbentuk dari 

asam lemah dan basa lemah yang mengalami hidrolisis, bersifat netral jika 

Ka = Kb. 

2. Garam yang menghasilkan larutan basa  

Garam yang terjadi dari asam lemah dan basa kuat 

(misalnya CH3COONa) mengalami disosiasi. 

 

CH3COONa(s)  →  Na
+

(aq) + CH3COO
- 

(aq) 

Ion asetat yang merupakan basa konjugasi dari asam 

CH3COOH mengalami hidrolisis 

CH3COO
- 

(aq)  + H2O (l)  ↔  CH3COOH(aq)   + OH
- 

(aq)   

Reaksi ini menghasilkan ion OH
-
 : oleh karena itu larutan 

natrium asetat bersifat basa.. hidrolisis ini disebut hidrolisis 

sebagian atau hidrolisis parsial. 

Untuk mempermudah reaksi hidrolisis ditulis sebagai 

berikut:  

A
- 
 + H2O ↔ HA + OH

- 

Tetapan hidrolisis, Kh :  

   
[  ][   ]  

[  ]
 

Jika baik pembilang maupun penyebut dikali dengan H
+
 

diperoleh,  

   
[  ][  ][   ]  

[  ][  ]
 

H2O 
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Kw = Tetapan air, Ka = Tetapan asam HA 

3.  Garam yang menghasilkan larutan asam 

Garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat 

misalnya NH4Cl, mengalami disosiasi sebagai berikut :  

NH4Cl (s) → NH4
+

(aq)  
 
 + Cl

-
(aq)   

Ion NH4
+

  yang merupakan asam konjugasi dari basa NH3, 

mengalami hidrolisis,  

NH4
+
 (aq)  + H2O(l)  →  NH3 (aq)  + H3O

+
(aq)   

   
    

  
 

 Kb = Tetapan basa lemah (BOH
-
) 

4. Garam yang kation dan anionnya mengalami hidrolisis 

Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah seperti 

CH3COONH4 mengalami hidrolisis sempurna atau  hidrolisis total.  

   
    

     
 

Sifat larutan garam ini bergantung pada kekuatan relatif asam 

lemah dan basa lemah, ada tiga suasana yaitu: 

a) Ka = Kb  : larutan bersifat netral 

b) Ka > Kb : larutan bersifat asam 

c) Ka < Kb  : larutan bersifat basa
28

 

 

                                                           
28

 Hiskia Ahmad, Op. Cit. hlm. 142-144 



24 
 

c. pH larutan garam 

Jika asam dengan basa bereaksi maka akan menghasilkan 

garam dan air. Berdasarkan kelarutannya, garam dapat dibagi dua, 

yaitu yang mudah larut dan yang sukar larut. Dengan konsentrasi yang 

tidak terlalu besar, garam (LA) yang mudah larut terion sempurna 

dalam air (panahnya searah). 

  LA  + aq  → L
+
 (aq) + A

-
(aq)  

Garam yang mudah larut akan mengubah pH larutan. 

Tabel II.2. Senyawa ion yang larut dan yang sukar larut dalam air 

Anion Mudah larut dengan 

kation 

Kecuali (yang sukar 

larut) dengan kation 

Nitat (NO3
-
) Semua  - 

Nitrit (NO2
-
) Semua  Ag

+
 

Asetat (CH3COO
-
) Semua  Ag

+
, Hg2

+2
, Bi

+3
 

Sulfat (SO4
-2

) Semua Pb
+2

, Ba
+2

, Sr
+2

, Ca
+2

 

Klorida (Cl
-
) Semua Ag

+
, Hg2

+2
, Pb

+2
 

Bromida (Br
-
) Semua Ag

+
, Hg2

+2
, Pb

+2
 

Iodida (I
-
) Semua Ag

+
, Hg2

+2
, Pb

+2
, Bi

+3
 

Sulfit (SO3
-2

) K
+
, Na

+
, NH4

+
 Sisanya 

Fosfat (PO4
-3

) K
+
, Na

+
, NH4

+
 Sisanya 

Karbonat (CO3
-2

) K
+
, Na

+
, NH4

+
 Sisanya 

Sulfida (S
2
) Na

+
,K

+
, NH4

+
, Ba

+2
, 

Sr
+2

, Ca
+2

 

Sisanya 

Hirsoksida (OH
-
) Na

+
,K

+
,Ba

+2
,Sr

+2
,Ca

+2
 Sisanya 

Berdasarkan jenis asam dan basa yang membentuknya, garam yang 

mudah larut dapat dibagi atas empat golongan. 

1. Garam AK – BK, yaitu yang berasal dari asam kuat (AK) dan basa 

kuat (BK), contohnya NaCl, K2SO4, LiNO3, dan sebagainya. 
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2. Garam AK – BL, yaitu yang berasal dari asam kuat (AK) dan basa 

lemah (BL), contohnya NH4Cl, CH3NH2NO3, dan sebagainya. 

3. Garam AL – BK, yaitu yang berasal dari asam lemah (AL) dan basa 

kuat (BK), contohnya KCN, NANO2, dan sebagainya. 

4. Garam AL – BL, yaitu yang berasal dari asam lemah (AL) dan basa 

lemah (BL), contohnya NH4NO2, CH3NH2CN, dan sebagainya. 

Cara menghitung pH larutannya bergantung pada jenis garam dan akan 

diuraikan berikut ini. 

Garam AK – BK 

Dalam larutan garam AK – BK, terdapat dua jenis ionisasi, yaitu garam 

dan air, contohnya NaCl : 

  NaCl(s)  → Na
+
 + Cl

-
 

  H2O    H
+
 + OH

-
 

Ternyata, jumlah ion H
+
 atau OH

-
 tidak berubah dengan adanya NaCl. 

Jadi, larutan garam AK-BK mempunyai pH = 7, walaupun jenis dan 

konsentrasinya berbeda.  

Garam AK – BL  

Garam AK – BL dalam air akan terion menjadi ion positif dan negatif, 

contohnya NH4Cl. 

  NH4Cl  → NH4
+
  + Cl

-
 

NH4
+
 adalah asam konjugasi dari NH3, maka bereaksi dengan air (sebagai 

basa lemah). Reaksi ini disebut hidrolisis ion positif (kation) yang 

merupakan reaksi setimbang. 

  NH4
+
  + H2O    NH4OH + H

+
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Reaksi ini menghasilkan H
+
 sehingga larutan bersifat asam, dengan tetapan 

kesetimbangan : 

  Kc = 
[     ] [  ]

[   
 ][   ]

 

Karena jumlah air sebagai pelarut sangat besar, maka dapat dianggap 

konstan. 

  Kc [H2O]  = Kh = 
[     ] [  ]

[   
 ]

  

Kh disebut konstanta kesetimbangan hidrolisis. 

Dalam reaksi hidrolisis, didapat [H
+
] = [NH4OH], sedangkan [NH4

-
] sama 

dengan konsentrasi NH4Cl(cg), sehingga: 

  Kh = 
[  ] 

[   
 ] 

  = 
[  ] 

   
 

  [H
+
] = √          ..................(9.31) 

 

Perhatikan Kh dan kalikan pembilang dan penyebut dengan [OH
-
] : 

  Kh = 
[     ] [  ]

[   
 ]

 x 
[  ]

[   ] 
 

        = 
[     ] 

[   
 ] [   ]

 x [H
+
] [OH

-
] 

  Kh = 
  

  
     ...................(9.32) 

Dengan persamaan 9.32 dapat dihitung nilai Kh kation. Di samping kation 

yang mengandung nitrogen, ada kation hidrat logam yang dapat 

terhidrolisis, contohnya Cu(H2O)4
2+

 : 

  Cu(H2O)4
2+

  + H2O    Cu(H2O)3OH
+
  +  H3O

+
 

  Kh = 
[        ] [ 

 ]

[        
  ]
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Kation Cu(H2O)2
2+

 berasal dari garamnya (seperti CuSO4) yang terion 

dalam air. 

  CuSO4  + 4 H2O → Cu(H2O)4
2+ 

 + SO4
2- 

 

Contoh Soal : 

Hitunglah pH larutan dari NH4NO3 0,02 M?  

Jawab : 

NH4NO3 adalah garam AK – BL dan ion NH4
+
 terhidrolisis dengan Kh = 

5,6 x 10
-10

 dam Cg = 0,002 M = 2,0 x 10
-2

 M. 

[H
+
] = √       = √                              

   = 3,3 x 10
-6 

pH = 5,48 

Garam AL – BK  

Garam AL-BK terurai menjadi ion dalam air, dan anionnya terhidrolisis, 

contohnya KCN. 

  KCN → K
+
 +  CN

-
 

  CN
-
   + H2O    HCN  +   OH

-
 

Reaksi hidrolisis menghasilkan OH
-
 sehingga larutan bersifat basa. 

  Kc = 
[   ][  ]

[   ] [   ]
 

Karena air sebagai pelarut maka konsentrasinya besar dan dapat dianggap 

konstan: 

  Kc = [H2O] = Kh = 
[   ][  ] 

[   ] 
 

Dalam kesetimbangan, [HCN] = [OH
-
] dan [CN

-
] = cg, sehingga: 

  Kh = 
[   ] 

[   ] 
  = 

[   ] 
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Nilai Kh ada hubungannya dengan Ka asam lemah, yang dapat diturunkan 

sebagai berikut: 

  Kh = 
[   ][   ]

[   ] 
 x 

[  ]

[  ] 
 = 

[   ]

[   ] [  ] 
 [OH

-
] [H

+
] 

  Kh = 
  

  
  

Contoh Soal : 

Hitunglah pH larutan dari KNO2 0,2 M? 

Jawab : 

KNO2 adalah garam AL – BK dan NO2
-
 terhidrolisis dengan  Kh = 2,0 x 

10
-11

 dan cg = 0,2 M. 

  [OH
-
] = √       = √                      

   = 2 x 10
-5

 

  pOH = 4,7 

  pH = 14 – 4,7 = 9,3 

Garam AL – BL 

Garam AL – BL akan terion dalam air, dan kemudian kation dan anionnya 

terhidrolisis, contohnya NH4NO2. 

  NH4NO2 → NH4
+
 +    NO2

- 

 

Kesetimbangan hidrolisisnya adalah 

  NH4
+
 +    NO2

-
   +  H2O   NH4OH   +   HNO2 

Dengan menganggap air konstan maka didapat 

  Kh = 
[     ][    ]

[   
 ] [   

 ]
   x  

[  ][   ]

[  ] [   ]
  

  Kh = 
[     ]

[   
 ] [   ]

   x  
[    ]

[   
 ][  ]

  x  [H
+
] [OH

-
] 
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  Kh = 
  

     
  

Perhatikan kembali reaksi pengionan garam dan kesetimbangan hidrolisis 

di atas. Konsentrasi ion NH4
+
 dan NO2

-
 mula-mula adalah sama, yaitu 

sebesar cg. Dengan mengabaikan perbedaan bagian yang terhidrolisis dari 

kedua ion itu, maka konsentrasi yang tinggi dapat dianggap sama. 

  [NH4
+
]   =  [NO2

-
] 

Konsentrasi asam dan basa dalam larutan juga dapat dianggap sama 

[NH4OH]  =  [HNO2] dengan demikian didapat: 

  Kh = 
[     ][    ]

[   
 ] [   

 ]
  

       = 
[    ]

 

 [   
 ] 

   atau  
[    ]

 [   
 ]

   =  √    

Dengan kesetimbangan asa HNO2 didapat: 

  Ka = 
[  ] [    ]

 [   
 ]

   atau [H
+
]  = Ka 

[    ]

 [   
 ]

    

Bial dua persamaan terakhir disubdtitusikan, didapat: 

  [H
+
] = Ka √   

   = Ka √
  

     
     

  [H
+
] = √

     

   
     ...........(9.35a) 

Jika ditinjau basa lemahnya garam AL – BK, maka dengan cara yang sama 

didapat: 

  Kh = 
[      ] 

[    
 ] 

 

  [OH
-
] = Kb  x   

[     ]

   
  

Gabungan keduanya menghasilkan 
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  [OH
-
] = √

     

   
      .........(9.35b) 

Dari persamaan 9.35a dan 9.35b ternyata [H
+
] atau [OH

-
] larutan tidak 

bergantung pada konsentrasi garam (Cg) dan hanya dipengaruhi oleh nilai 

Ka dan Kb. Untuk mencari pH cukup dipakai salah satu dari kedua rumus 

tersebut, karena keduanya akan memberikan hasil yang sama.  

Contoh Soal : 

Hitunglah pH larutan dari NH4NO2 0,05 M? 

Jawab : 

Garam NH4NO2 terbentuk dari HNO2 dengan Ka = 5,1 x 10
-4

 dan basa 

NH4OH (Kb = 1,8 x 10
-5

). 

[H
+
] = √

     

   
   = √

             

               

   = 1,25 x 10
-7

 

  pH = 5,28 

Catatan : 

Berdasarkan jenis reaksinya dalam air, garam dapat dibagi tiga : 

a. Garam yang terionisasi sempurna, yaitu garam AK – BK. 

b. Garam yang terhidrolisis sebagian, yaitu garam AK – BL, dan AL – BK 

hanya terhidrolisis dari garam AK – BL hanya kationnya, sedangkan 

garam AL – BK hanya anionnya. 

c. Garam yang terhidrolisis sempurna, yaitu garam AL – BL, karena 

kation dan anionnya terhidrolisis.
29

 

 

                                                           
29

 Syukri S, Kimia Dasar 2, ITB, Bandung, 1999, hlm. 410-418 
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4. Pengaruh Penerapan Model Problem Based Instruction Terhadap 

Hasil Belajar Siswa. 

Belajar pada dasarnya melakukan perubahan. Proses usaha aktif 

untuk mendapatkan hasil belajar kearah yang baik. Kenyataanya, para 

siswa sering kali tidak mampu mencapai tujuan belajar sebagaimana yang 

diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut pelajaran kimia merupakan hal 

yang penting, mengingat kimia sangat bermanfaat bagi siswa baik dalam 

mempelajari pelajaran lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Akan 

tetapi, pada kenyataanya pelajaran kimia menjadi pelajaran yang 

menakutkan bagi sebagian besar siswa. Mereka beranggapan bahwa 

merupakan pelajaran yang sulit, sehingga malas mempelajarinya. Hal ini 

menyebabkan pemahaman siswa terhadap materi masih rendah sehingga 

berdampak pada hasil belajar yang masih belum mencapai KKM yang 

telah ditetapkan. 

Potensi siswa dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran 

apabila siswa dapat berperan aktif terlibat pada proses pembelajaran 

tersebut. Siswa akan mengalami bagaimana rasanya belajar. Salah satu 

model yang dapat digunakan untuk meningkatkan potensi dari siswa 

tersebut adalah model Problem Based Instruction atau pembelajaran 

berbasis masalah. Model pembelajaran ini mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang aktif, memupuk kerjasama antarsiswa, serta melatih 

kemampuan berpikir dan pemecahan masalah siswa. 

Siswa akan diberikan suatu masalah yang berkaitan dengan dunia 

nyata. Masalah inilah yang nantinya akan dipecahkan oleh siswa bersama 

kelompoknya. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model 
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pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah 

autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuhkembangkan keterampilan yang lebih tinggi, memandirikan 

siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. 

Materi yang dapat digunakan pada model Problem Based Instruction 

ini adalah materi berupa konsep yang aplikatif dalam kehidupan sehari-

hari, seperti hidrolisis garam. Hidrolisis garam sangat erat kaitannya 

dengan kehidupan sehari-hari. Hidrolisis garam merupakan materi yang 

menggabungkan konsep dan perhitungan, sehingga diperlukan cara 

berpikir dan analisis yang baik untuk memahami materi tersebut. Oleh 

karena itu, dibutuhkan suatu model pembelajaran yang membangun proses 

berpikir ilmiah yaitu model Problem Based Instruction. Model 

pembelajaran ini dapat membangkitkan keaktifan siswa dan 

memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya, sehingga 

penggunaan model ini pada materi hidrolisis garam akan mempengaruhi 

hasil belajar dari siswa.  

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian Suci Riyanti dan Abdul Kholiq Mahasiswa prodi Pendidikan 

Fisika, Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol diindikasikan dengan nilai 

afektif terhadap hasil belajar siswa, dengan nilai sebagai berikut : X-I nilai 

afektif sebesar 78,262 dan hasil belajar  73,436; X-2 nilai afektif sebesar 

75,993 dan hasil belajar sebesar 68,397; sedangkan pada kelas kontrol X-3 

nilai afektif sebesar 71,321 dan hasil belajar sebesar 57,835. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan 
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penerapan PBI lebih baik daripada pembelajaran konvensional.
30

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

sekolah yang berbeda, siswa yang berbeda, materi penelitian yang 

berbeda, peneliti mengambil materi hidrolisis garam pada mata pelajaran 

kimia sedangkan penelitian ini mengambil materi listrik dinamis pada 

mata pelajaran fisika. 

2. Penelitian Benedicta Meiyastuti mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA 

Universitas Negeri Semarang, Hasil penelitian menunjukan adanya 

perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

berdasarkan hasil analisis menunjukan ketuntasan belajar kelas 

eksperimen (92,5 %) lebih besar dibanding kelas kontrol (67,5 %).
31

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdapat pada materinya, yaitu peneliti melakukan penelitian pada materi 

hidrolisis garam dan hanya melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar 

siswa saja tapi tidak mengukur aktivitas dari siswa tersebut, sekolah yang 

berbeda, peneliti melakukan penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 

1 Peranap siswa kelas XI IPA. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fresti Giyarna Vita, data yang diperoleh 

dari tes dianalisis menggunakan perhitungan T-Test nilai yang diperoleh 

adalah 125,75 dan nilai Ttabel  yang diperoleh dari db = 74 pada taraf 

signifikansi 5%, yaitu bernilai 1,53 dengan demikian dapat dikatakan 

                                                           
30

 Suci Riyanti dan abdul kholiq, Pengaruh Penerapan Pendekatan Masalah Terbuka Dalam 

PBI (Problem Based Instruction) Terhadap Hasil Belajar Di SMA N 1 Menganti Gresik, 2013, 

Surabaya, Universitas Negeri Surabaya. Volume 02 nomor 01 
31

 Benedicta Meiyastuti, Op. Cit 
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bahwa hasil belajar fisika siswa di kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan dengan kelas konrol.
32

 Perbedaan penelitian 

4.  ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada 

materinya, yaitu peneliti melakukan penelitian pada materi hidrolisis 

garam dan hanya melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa saja 

tapi tidak mengukur aktivitas dari siswa tersebut, sekolah yang berbeda, 

peneliti melakukan penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Peranap siswa kelas XI IPA. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran problem based instruction sebagai variabel bebas 

Model pembelajaran Problem Based Instruction sebagai variabel 

bebas dianggap dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.   

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah :  

a. Tahap persiapan  

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Peranap tahun ajaran 2015/2016 sebagai subjek penelitian.  

2) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada penelitian 

yaitu hidrolisis garam. 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, program 

semester, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), LKS 

(Lembaran Kerja Siswa), Lembar Evaluasi, soal uji homogenitas, 

soal pretest dan postest. 

                                                           
32

 Fresti Giyarna Vita, Pengaruh Model  Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) 

Disertai dengan metode Demontrasi Terhadap Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar Siswa Kelas 

VII SMPN 1 Arjasa, Jurnal Pembelajaran Fisika, 2013, Universitas Jember. 
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4) Melakukan uji homogenitas untuk kedua kelas sampel dan 

mengolah tes ulangan siswa dan selanjutnya memilih kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk guru. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan (1 

x pertemuan = 2 x 45 menit) dengan materi yang sama untuk kedua 

kelas 

2) Memberikan pretest kepada kedua kelas sampel mengenai pokok 

bahasan hidrolisis garam. Nilai pretest ini digunakan untuk 

pengolahan data akhir.  

3) Selanjutnya pada kelas eksperimen diberikan perlakuan model 

pembelajaran Problem Based Instruction, sedangkan kelas kontrol 

tanpa model pembelajaran Problem Based Instruction. Adapun 

langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

a) Kelas eksperimen 

(1) Orientasi siswa terhadap masalah 

Guru memperlihatkan atau memberikan suatu 

permasalahan kepada siswa untuk menarik daya ingin tahu 

dari siswa, seperti memperlihatkan gambar sabun. Sabun 

merupakan suatu garam, tetapi mengapa bersifat basa. 

Siswa diminta memberi tanggapan. 

(2) Mengorganisasi siswa untuk belajar. 

Peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan 

memberikan LKS. Siswa diberikan instruksi untuk 
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memecahkan permasalahan yang telah diberikan 

sebelumnya secara berkelompok dengan bantuan LKS.  

(3) Membimbing penyelidikan siswa. 

Peneliti membimbing siswa melakukan diskusi bersama 

kelompoknya. Siswa berdiskusi untuk melengkapi LKS dan 

mencari pemecahan terhadap masalah yang telah diberikan 

dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai macam 

sumber dan bahkan melakukan observasi maupun 

eksperimen untuk memcahkan masalah yang telah 

diberikan dengan bantuan guru. 

(4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Siswa menuangkan hasil diskusi bersama kelompoknya 

dalam lembar kerja berupa LKS. 

(5) Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. 

Perwakilan kelompok yang ditunjuk oleh guru 

mempresentasikan hasil diskusinya sekaligus menganalisis 

pemecahan masalah, dan menyamakan persepsi. Peneliti 

memberikan penguatan tentang materi yang dibahas. 

(6) Peneliti membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran. 

(7) Evaluasi. 

      LKS yang dikerjakan perkelompok sekaligus sebagai 

evaluasi guru untuk melihat dari pemahaman siswa. 

b) Kelas kontrol 

(1) Peneliti menjelaskan materi pokok sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 
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(2) Membagikan LKS 

(3) Membimbing siswa menyelesaikan soal-soal yang ada di 

LKS. 

(4) Mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan siswa  

(5) Membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

(6) Evaluasi. 

4) Setelah semua materi pokok hidrolisis garam  telah disajikan maka 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol guru memberikan test 

akhir (postest) untuk menentukan pengaruh penerapan model 

Problem Based Instruction terhadap hasil belajar siswa. 

c. Tahap akhir 

1) Data akhir (selisih dari pretest dan postest) yang diperoleh dari 

kedua kelas akan dianalisis dengan menggunakan  rumus statistik. 

2) Pelaporan. 

2. Hasil belajar sebagai variabel terikat 

Hasil belajar siswa merupakan variabel terikat. Hasil belajar ini 

dapat dilihat dari hasil tes kognitif, afektif, dan psikomotorik, namun yang 

diukur disini ialah hasil tes kognitifnya saja melalui tes pretest dan posttest 

yang dilaksanakan pada akhir pertemuan. 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan teori yang telah dikemukan sebelumnya, maka hipotesis 

yang dirumuskan adalah: 

H0: Tidak ada pengaruh penerapan model Problem Based Instruction 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 peranap pada 

materi hidrolisis garam. 

Ha: Ada pengaruh penerapan model Problem Based Instruction terhadap 

hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 peranap pada materi 

hidrolisis garam. 

 


