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ABSTRAK 

Raysha Adilla, (2022) :   Analisis Keterampilan Proses Sains Siswa 

Menggunakan Virtual Laboratory Physics 

Education Technology (PhET) Pada Materi 

Indikator Asam Basa 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya kegiatan 

pembelajaran dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga pengukuran keterampilan 

proses sains siswa di SMK Abdurrab Pekanbaru sulit dilakukan secara maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan proses sains siswa dengan 

menggunakan Virtual Laboratory PhET pada materi indikator asam basa. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Untuk mengukur 

keterampilan proses sains siswa, digunakan lembar observasi dan soal post-test 

yang berbentuk essay serta wawancara siswa sebagai instrument pendukung. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X TLM SMK Abdurrab Pekanbaru dan 

objek penelitian ini adalah keterampilan proses sains siswa menggunakan Virtual 

Laboratory PhET pada materi indikator asam basa. Sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas X TLM 3 SMK Abdurrab Pekanbaru yang berjumlah 20 siswa 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. 

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

keterampilan proses sains siswa menggunakan virtual laboratory PhET dalam 

kategori sangat baik. Hasil persentase keterampilan proses sains tertinggi 

didapatkan pada aspek melakukan percobaan sebesar 97,5% dan hasil persentase 

keterampilan proses sains terendah didapatkan pada aspek keterampilan 

mengelompokkan sebesar 82,5%. 

 

Kata Kunci : Keterampilan Proses Sains, Virtual Laboratory PhET, Indikator 

Asam Basa 
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ABSTRACT 

Raysha Adilla, (2022): The Analysis of Student Scientific Process Skills 

Using Physics Education Technology (PhET) Virtual 

Laboratory on Acid Base Indicator Lesson 

 

This research was instigated by learning activities that were not maximum 

because COVID-19 pandemic, so it was difficult to measure student scientific 

process skills at Vocational High School of Abdurrab Pekanbaru maximally.  This 

research aimed at knowing student scientific process skills using Physics 

Education Technology (PhET)Virtual Laboratory on Acid Base Indicator lesson.  

Quantitative descriptive method was used in this research.  Observation sheet, 

posttest question in the form of essay, and student interview as the supporting 

instrument were used to measure student scientific process skills.  The subjects of 

this research were the tenth-grade students of TLM at Vocational High School of 

Abdurrab Pekanbaru, and the objects were student scientific process skills using 

PhET Virtual Laboratory on Acid Base Indicator lesson at Vocational High 

School of Abdurrab Pekanbaru.  The samples were 20 of the tenth-grade students 

of TLM 3 at Vocational High School of Abdurrab Pekanbaru selected by using 

purposive sampling technique.  Based on the data obtained, it could be concluded 

that student scientific process skills using PhET Virtual Laboratory overall were 

on good category.  The highest percentage result of scientific process skills was 

on the aspect of doing an experiment 97.5%, and the lowest result was on the 

aspect of grouping skill 82.5%. 

 

Keywords: Scientific Process Skills, PhET Virtual Laboratory, Acid Base 

Indicator 
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 هلّخص

(: تحليل ههاراث العوليت العلويت للتالهيذ ٢٢٢٢رئيست عادلت، )

باستخذام تكنولوجيا تعلين فيزياء الوختبزاث 

االفتزاضيت على هادة هؤشزاث القاعذة 

 الحوضيت

ْذا انجحث خهفٛزّ ْٙ االفزقبر إنٗ انحذ األقصٗ يٍ أَشطخ انزؼهٛى 

 انؼهًٛخانؼًهٛخ ثحٛث ٚصؼت قٛبص يٓبراد  ٩١-خ كٕفٛذثسجت جبئح

نهزاليٛذ فٙ يذرسخ ػجذ انزة انثبَٕٚخ انًُٓٛخ ثكُجبرٔ. ْٔذا انجحث 

نهزاليٛذ ثبسزخذاو ركُٕنٕجٛب  انؼًهٛخ انؼهًٛخٚٓذف إنٗ يؼزفخ يٓبراد 

انقبػذح  يؤشزادرؼهٛى فٛشٚبء انًخزجزاد االفززاضٛخ ػهٗ يبدح 

 انحًضٛخ. ٔاسزخذو فّٛ طزٚقخ انجحث انٕصفٙ انكًٙ. ٔنقٛبص يٓبراد

نهزاليٛذ رى اسزخذاو ٔرقبد انًالحظخ ٔأسئهخ االخزجبر  انؼًهٛخ انؼهًٛخ

انجؼذ٘ ثُٕع انًقبل ٔيقبثهخ انزاليٛذ كأداح سائذح. ٔأفزادِ راليٛذ انفصم 

ثًذرسخ ػجذ انزة انثبَٕٚخ انًُٓٛخ  نقسى رقُٛخ انًخزجزاد انطجٛخانؼبشز 

يٛذ ثبسزخذاو نهزال انؼًهٛخ انؼهًٛخثكُجبرٔ، ٔيٕضٕػّ رحهٛم يٓبراد 

 يؤشزادركُٕنٕجٛب رؼهٛى فٛشٚبء انًخزجزاد االفززاضٛخ ػهٗ يبدح 

نقسى رقُٛخ انًخزجزاد انقبػذح انحًضٛخ. ٔػُٛبرّ راليٛذ انفصم انؼبشز 

 ٠٢ثًذرسخ ػجذ انزة انثبَٕٚخ انًُٓٛخ ثكُجبرٔ انذٍٚ ػذدْى  ٣ انطجٛخ

نٓبدفخ. ٔثُبء رهًٛذا، ٔحصهذ ػهٛٓب انجبحثخ يٍ خالل أسهٕة انؼُٛبد ا

 انؼًهٛخ انؼهًٛخػهٗ انجٛبَبد انزٙ رى انحصٕل ػهٛٓب اسزُزج ثأٌ يٓبراد 

نهزاليٛذ ثبسزخذاو ركُٕنٕجٛب رؼهٛى فٛشٚبء انًخزجزاد االفززاضٛخ ػهٗ 

أػهٗ َسجخ  يسزٕٖ انجٛذ جذا. ٔرى انحصٕل ػهٗ َزٛجخانجًهخ ركٌٕ فٙ 

٪. ٔرى ٩،،١ثُسجخ  فٙ جبَت إجزاء انزجبرة انؼًهٛخ انؼهًٛخنًٓبراد 

فٙ جبَت  انؼًهٛخ انؼهًٛخانحصٕل ػهٗ َزٛجخ أقم َسجخ نًٓبراد 

 ٪.٥٠،٩يٓبراد انزجًٛغ ثُسجخ 

، تكنولوجيا تعلين فيزياء العوليت العلويتههاراث  الكلواث األساسيت:
 .القاعذة الحوضيت هؤشزاثالوختبزاث االفتزاضيت، 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sejak pandemi Covid-19 ini, seluruh sekolah mulai dari tingkat 

sekolah dasar hingga universitas diharuskan melakukan pembelajaran secara 

online  demi memutuskan rantai penularan Covid-19 dan pembelajaran offline 

atau tatap muka ditiadakan. Pembelajaran dari rumah ini berupa pembelajaran 

interaktif  berbasis internet yang mengaplikasikan suatu media online untuk 

proses belajar mengajar agar tetap berjalan. Proses pembelajaran saat ini 

tentunya sangat berat oleh guru dan siswa, terutama oleh guru dimana 

pembelajaran secara online ini lebih ditujukan kepada keterampilan guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran (Herliandry et al., 2020).  

Kemampuan pendidik harus lebih dimaksimalkan. Dimasa sekarang 

ini baik siswa maupun guru belum tentu semuanya bisa memahami materi 

dengan pembelajaran dari rumah. Dalam penyajian materi pelajaran harus 

sangat diperhatikan sehingga proses belajar mengajar dapat terkomunikasikan 

dengan baik. Pembelajaran dari rumah ini tentunya memicu permasalahan 

yang muncul untuk kegiatan pembelajaran praktikum. Salah satu materi yang 

melakukan kegiatan praktikum adalah materi Asam Basa.  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kimia dengan Ibu Yulia 

Safitri, S.Pd di SMK Abdurrab Pekanbaru menunjukkan bahwa selama 

pembelajaran dari rumah, kegiatan praktikum ditiadakan sementara sampai 

waktu yang telah ditentukan. Media pembelajaran yang digunakan untuk 
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kegiatan praktikum tidak ada melainkan hanya media pembelajaran online 

biasa seperti Google meet/Zoom, Power Point, dan Google Classroom. Hal ini 

tentunya menyebabkan kemampuan belajar siswa di lapangan sangat menurun.  

Kegiatan praktikum tidak dapat dilakukan dengan pembelajaran dari 

rumah dikarenakan siswa tidak bertemu langsung dengan alat atau sarana 

prasarana yang menjadi faktor pendukung untuk melakukan kegiatan 

praktikum. Terkhusus pembelajaran kimia yang sangat membutuhkan 

perlengkapan yang lengkap agar proses pembelajaran berjalan secara 

maksimal. Untuk kegiatan pembelajaran kimia perlunya tempat yang lebih 

spesifik selain dikelas seperti di laboratorium agar dapat dilakukannya 

percobaan dan penelitian (Khaeruman et al., 2019). Dikarenakan kegiatan 

praktikum ini sangat penting, di masa Covid ini pun tetap dilaksanakannya 

dengan berbantuan teknologi seperti media virtual laboratory. 

Pembelajaran praktikum saat ini sudah banyak dikembangkan. Salah 

satunya berbasis teknologi informasi yang disebut virtual laboratory. 

Berdasarkan pemikiran beberapa ahli yang menyatakan dengan bantuan 

teknologi proses belajar mengajar akan sangat terlaksanakan dengan baik. 

Tentunya pernyataan ini juga bersangkutan dengan pernyataan Dyrberg dari 

penelitian yang dilakukannya, beliau menyatakan pembelajaran menggunakan 

virtual laboratory dapat menjadi panduan bagi siswa dalam proses 

pembelajaran terutama pada kegiatan praktikum yang dilakukan secara lebih 

aman dan nyaman tentunya. Dengan begitu, siswa dapat termotivasi menjadi 

lebih percaya diri dalam proses belajarnya (Rokhim et al., 2020). 
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Virtual Laboratory merupakan salah satu multimedia interaktif 

dimana didalamnya terdapat berbagai macam bentuk seperti gambar, animasi, 

teks, suara, hiperteks, grafik dan juga berupa video. Teknologi yang modern 

ini dioperasikan melalui perangkat lunak (software) dimana sudah terprogram 

dalam komputer mudah untuk digunakan. Selain itu juga menyajikan berbagai 

praktik dengan adanya panduan, simulasi, penemuan, dan pemecahan masalah 

(Gunawan, 2011). 

Virtual laboratory ini menjadikan siswa lebih siap dan merasa 

terbantu untuk kesiapan sebelum praktikum (pra-lab) dengan memperdalam 

konsep yang harus dipahami dan nantinya dapat menjadi acuan dalam 

melakukan praktikum nyata di laboratorium (real lab) karena siswa bisa terus 

berlatih dengan simulasi praktikum secara berulang-ulang (Muchson et al., 

2019). Dengan virtual lab ini tidak perlu memikirkan bagaimana mencari 

perlengkapan seperti yang ada di laboratorium, sehingga siswa lebih mandiri 

dan mampu meningkatkan keterampilan proses siswa dengan 

mengkomunikasikan idenya walaupun melalui aplikasi online. Contoh aplikasi 

virtual laboratory ini seperti simulasi Physics Education Technology (PhET). 

Media virtual lab ini dapat melihat tingkat keterampilan proses sains siswa 

pada pembelajaran kimia (Yulasti et al., 2018).  

Keterampilan proses sains adalah suatu keterampilan dasar seseorang 

dalam menggunakan pikiran, nalar dan perbuatan secara efektif dan efisien 

untu mencapai suatu hasil tertentu (Elvanisi et al., 2018). Keterampilan proses 

sains ini harus ditumbuhkan dalam diri siswa dengan taraf perkembangan 
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pemikirannya. Keterampilan proses sains ini akan menjadi penggerak 

penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dan 

pengembangan sikap, wawasan, dan nilai dari siswa (Salosso & 

Kusumawardani, 2018). Keterampilan proses sains bertujuan agar siswa dapat 

lebih aktif dalam memahami serta menguasai pembelajaran yang dilakukan 

seperti melakukan kegiatan mengamati, mengelompokkan/klasifikasi, 

menafsirkan/interpretasi, meramalkan/prediksi, merencanakan percobaan dan 

mengkomunikasikan (Prasasti, 2018). Keterampilan proses sains ini juga perlu 

dipahami oleh guru karena merupakan hal penting dalam pembelajaran kimia 

(Elvanisi et al., 2018). 

Saat belajar materi kimia, siswa dituntut untuk belajar secara langsung 

agar mendapatkan pengalaman belajar melalui pengembangan dan 

keterampilan proses siswa serta sikap ilmiah (Utami dkk., 2017). Untuk 

mengembangkan potensi keterampilan proses sains siswa tentunya dengan 

melibatkan siswa pada proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya secara ilmiah. Ada beberapa 

keterampilan seperti keterampilan intelektual, manual dan sosial terlibat dalam 

keterampilan proses sains. Keterampilan intelektual dimana siswa melibatkan 

intelektualnya untuk berpikir. Keterampilan manual dimana dalam 

penggunaan alat siswa seluruhnya terlibat dalam proses tersebut. Keterampilan 

sosial dimana melakukan kerja sama dan saling bertanggung jawab antar 

siswa seperti berdiskusi dalam hasil pengamatan atau menarik kesimpulan. 

Untuk mengembangkan keterampilan proses sains siswa tentunya 

membutuhkan pengalaman langsung dalam belajar (Eliyana, 2020). 
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Berdasarkan latar belakang diatas diketahui permasalahan yang 

muncul adalah : 1) kurang maksimalnya pembelajaran dikarenakan pandemi 

Covid-19 menyebabkan kemampuan belajar siswa dilapangan menurun, 2) 

kurangnya media pembelajaran untuk kegiatan praktikum sehingga siswa 

kesulitan memahami konsep dasar sebelum melakukan praktikum. Berangkat 

dari permasalahan tersebut, dirasa perlu untuk mengetahui keterampilan 

proses sains siswa pada materi indikator asam basa menggunakan virtual lab 

PhET. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Keterampilan Proses Sains Siswa Menggunakan Virtual Laboratory 

Physics Education Technology (PhET) pada Materi Indikator Asam 

Basa”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses sains adalah kemampuan awal dalam 

proses belajar yang berfungsi sebagai dasar untuk siswa agar dapat 

mengembangkan potensi diri (Intan et al., 2020). Keterampilan proses 

sains ini harus ditumbuhkan dalam diri siswa dengan taraf 

perkembangan pemikirannya. Keterampilan proses sains ini akan 

menjadi penggerak penemuan dan pengembangan fakta dan konsep 

serta penumbuhan dan pengembangan sikap, wawasan, dan nilai dari 

siswa (Salosso & Kusumawardani, 2018). 

2. Virtual Laboratory PhET 

Virtual laboratory PhET adalah suatu media pembelajaran 

berbasis teknologi yang menyajikan suatu simulasi komputer untuk 
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proses belajar praktikum. Salah satu media simulasi yang menyediakan 

berbagai animasi adalah simulasi PhET. PhET bisa digunakan pada 

berbagai mata pelajaran sains seperti fisika, kimia, biologi, dan materi 

lainnya yang dijadikan dalam bentuk blog, dan bisa diakses secara 

gratis pada situs http://phet.colorado.edu/en/get-phet/full-install.  

3. Asam Basa 

Asam-basa merupakan salah satu sifat suatu zat, baik dalam 

bentuk larutan maupun nonpelarut (Sunarya, 2012). Secara umum ciri-

ciri asam seperti mengandung masam, dapat mengubah lakmus biru 

menjadi lakmus merah, dan pH < 7. Sedangkan basa secara umum 

memiliki rasa pahit dan licin, dapat mengubah lakmus merah menjadi 

lakmus biru, serta pH > 7.  

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Melihat dari masalah diatas, maka penulis mampu 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

a. Pembelajaran di SMK Abdurrab Pekanbaru masih bersifat 

menerima bukan membangun sendiri pemahaman konsepnya. 

b. Kurang maksimalnya kegiatan pembelajaran dikarenakan pandemi 

Covid-19 dirasa perlu untuk menggunakan Virtual Lab PhET. 

c. Masih kurangnya pemahaman siswa pada materi asam basa.  

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah, maka peneliti 

membatasi permasalahan yaitu :  

http://phet.colorado.edu/en/get-phet/full-install
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1. Penelitian ini menganalisis Keterampilan Proses Sains Siswa 

dengan 6 indikator yang digunakan adalah : mengamati, 

mengelompokkan, meramalkan, menerapkan konsep, melakukan 

percobaan, dan mengkomunikasikan.  

2. Penelitian ini menganalisis Keterampilan Proses Sains Siswa 

menggunakan Virtual Laboratory PhET pada materi indikator 

asam-basa. 

3. Untuk materi asam basa dibatasi pada identifikasi sifat larutan 

asam dan basa dengan berbagai indikator. 

3. Rumusan Masalah 

Pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana analisis keterampilan 

proses sains siswa kelas X Teknik Labor Medik (TLM) 3 di SMK 

Abdurrab Pekanbaru  menggunakan Virtual Laboratory PhET pada 

materi indikator asam basa?” 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk menganalisis keterampilan proses sains 

siswa kelas X Teknik Labor Medik (TLM) 3 di SMK Abdurrab 

Pekanbaru menggunakan virtual laboratory PhET pada materi 

Indikator Asam-Basa. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi : 

1. Siswa  

Untuk mengetahui kerampilan proses sains yang dimiliki 

siswa dan dapat belajar melatih potensi dirinya melalui 

pembelajaran menggunakan simulasi PhET sehingga dapat 

mengembangkan keterampilan proses sains menjadi siswa yang 

aktif, percaya diri dan bertanggung jawab.  

2. Guru  

Guru lebih kreatif dalam menggunakan media pembelajaran 

online sehingga dapat membantu siswa lebih bersemangat dalam 

belajar pada materi asam-basa. 

3. Sekolah  

Hasil penelitian mampu memotivasi siswa sehingga 

meningkatkan kualitas sekolah yang baik. 

4. Peneliti  

Peneliti dapat menambah wawasan dan dapat melakukan 

perbaikan dalam pengajaran dikelas terhadap media pembelajaran 

pada saat menyampaikan materi pelajaran, khususnya pada materi 

asam-basa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Teoritis 

1. Virtual Laboratory PhET 

Laboratorium dapat dikategorikan sebagai tempat untuk 

melakukan percobaan atau penelitian dalam berbagai bidang tertentu, 

khususnya kimia. Di laboratorium siswa dapat belajar secara langsung 

dengan menggunakan semua peralatan dan hal ini sangat membantu 

siswa untuk memecahkan sebuah persoaalan.  

  Virtual Laboratory adalah bentuk inovasi pembelajaran 

laboratorium dari perangkat lunak (software). Perangkat lunak ini 

dikembangkan pada berbagai teknologi seperti komputer, handphone 

android, dan lainnya secara efektif dan fleksibel. Penggunaan 

teknologi ini mempermudah siswa dalam belajar sebelum 

melaksanakan praktikum. Virtual laboratory ini dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains dan pengetahuan siswa dikarnakan 

didalamnya terdapat aplikasi pendidikan serta simulasi kimia dan 

salinannya. Media virtual lab yang dapat digunakan adalah media 

simulasi PhET  (Rokhim et al., 2020).  

PhET (Physics Education Technology) adalah suatu simulasi 

animasi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis sehingga dapat 

digunakan untuk pembelajaran di kelas maupun masing-masing 

individu. PhET adalah produk yang berasal dari komunitas sains 

melalui PhET Project di University Of Colorado, USA. PhET adalah 
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suatu media simulasi yang didalamnya tersedia animasi (gambar 

bergerak) dan terdapat diberbagai mata pelajaran seperti pada materi 

fisika, biologi, kimia dan materi sains lainnya. Media simulasi tersebut 

dijadikan dalam bentuk blog sehingga bisa diakses dengan mudah 

(Abdjul & Ntobuo, 2019). 

Penggunaan simulasi PhET ini sangat fleksibel karna bisa 

digunakan dalam hal apapun baik secara online maupun offline. 

Dengan ini siswa dapat lebih nyaman dalam belajar dan merasa lebih 

menyenangkan dengan pembelajaran menggunakan media simulasi 

PhET (Elisa et al., 2017). Ada beberapa kekurangan dalam PhET, 

yaitu: 1) Keberhasilan penggunaan media ini tergantung pada sikap 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. 2) Ketersediaan teknologi sangat 

penting untuk melakukan simulasi PhET ini. 3) Siswa yang kurang 

dalam penggunaan komputer akan merasa bosan dan menerima begitu 

saja dalam melakukan simulasi. Tetapi, dengan rancangan PhET 

simulation ini dapat mendorong siswa untuk melakukan percobaan 

sendiri dirumah sehingga siswa melakukan percobaan praktikum tidak 

terhambat oleh pandemi Covid-19 ini dan keterampilan proses sains 

siswa bisa diukur (Masita et al., 2020).  

Pada simulasi PhET menggambarkan sesuatu yang tidak 

dapat terlihat oleh mata dengan menggunakan grafis, dan bisa 

diperoleh gratis pada situs http://phet.colorado.edu/en/get-phet/full-

install (Sumargo & Yuanita, 2014). Keunggulan dari simulasi PhET 

yaitu mampu mengerjakan percobaan dengan ideal apabila tidak 

http://phet.colorado.edu/en/get-phet/full-install
http://phet.colorado.edu/en/get-phet/full-install
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mampu melakukan dengan alat yang sesungguhnya. Dengan PhET 

simulation yang dilaksanakan diharapkan dapat menjelaskan semua 

materi yang abstrak menjadi nyata.  

2. Keterampilan Proses Sains (KPS) 

a. Pengertian Keterampilan Proses Sains (KPS) 

Pendidikan diarahkan supaya membangun potensi dan 

keterampilan peserta didik. Keterampilan siswa diharapkan salah 

satunya keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains 

merupakan keterampilan awal dalam pembelajaran sains, dengan 

menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, bertanggung jawab, serta sikap 

secara efektif dan efisien agar mendapatkan hasil tertentu.  

Keterampilan proses sains menuntut agar siswa untuk lebih 

aktif dalam mempelajari serta menguasai  pelajaran dengan melakukan 

kegiatan mengamati (observasi), mengelompokkan (klasifikasi), 

menafsirkan (interpretasi), meramalkan (prediksi), berhipotesis, 

merencanakan percobaan, serta berkomunikasi (Prasasti, 2018). 

Keterampilan ini sangat diperlu untuk dipahami guru karena 

merupakan sesuatu yang penting didalam system belajar sains 

(Elvanisi et al., 2018). 

Keterampilan proses sains akan membantu siswa menemukan 

pengetahuannya agar bisa memecahkan suatu masalah dan 

menerapkannya di kehidupan sehari-harinya (Ratnasari et al., 2017). 

Menurut Tawil dan Liliasari berpendapat bahwa ketrampilan proses 

sains tidak hanya menggunakan keterampilan tangan saja, tapi juga 
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menggunakan keterampilan berpikir melalui proses-proses sains 

tertentu.  

Berdasarkan beberapa definisi diatas mampu kita simpulkan 

KPS (Keterampilan Proses Sains) merupakan kemampuan dasar yang 

membekali pelajaran-pelajaran dalam ilmu sains, menjadikan peserta 

didik untuk aktif, meningkatkan jiwa tanggung jawab serta 

mengembangkan sistem pembelajaran dan metode penelitian. Siswa 

dituntun agar dapat melibatkan diri dalam proses belajar mengajar. 

Keterampilan proses sains digunakan untuk memahami fenomena-

fenomena sains, sehingga sangat penting bagi siswa untuk memiliki 

keterampilan tersebut sebagai persiapan didalam pembelajaran lalu 

siswa diasah dan dilatrih agar bisa menemukan cara yang logis dalam 

memecahkan suatu permasalahan. 

Keterampilan proses sains sangat perlu di asah dan 

dikembangkan karena siswa dapat membangun pengetahuannya 

sendiri dan mengaplikasikannya pada kehidupan kesehariannya adapun 

alasan yang menjadi dasar pentingnya latihan keterampilan proses 

sains pada siswa saat kegiatan pembelajaran, adalah: 

a) Siswa mesti di upgrade untuk mencari pengetahuan serta konsep 

untuk dikembangkan.   

b) Siswa mampu memahami konsep yang sulit dan bersifat abstrak 

bila diberikan persoalan yang jelas. 

c) Siswa butuh di upgrade agar selalu bertanya dan mempunyai 

pemikiran yang kritis sehingga dapat menjawab masalah yang ada.  



13 
 

 
 

d) Saat proses pembelajaran pengembangan sikap siswa seiring 

dengan pemngembangan konsep siswa. 

e) Sering dilatihnya keterampilan proses sains mampu membuat 

berkembangnya sesuatu dalam diri siswa, contohnya sikap ilmiah 

(Zamista & Kaniawati, 2015). 

b. Teori Belajar Keterampilan Proses Sains (KPS) 

Keterampilan proses sains adalah bentuk dari bermacam 

keterampilan kognitif yang mampu diaplikasikan saat pembelajaran. 

Piaget mengatakan bahwa siswa mampu berfikir lebih maju jika 

dikomunikasikan dengan jelas dan cermat yang disugukan dengan 

diagram, grafik, gambar, tabel, atau bahasan isyarat lainnya. Bunner 

juga mengatakan pada pembelajaran menggunakan keterampilan 

proses sains siswa akan menggunakan kemampuan intelektualnya 

menemukan penemuan dan bermacam konsep.  

Saat proses penemuan (discovery) siswa membuat kegiatan 

untuk menanamkan kepercayaan diri berupa inferensi, prediksi, 

pengamatan, pengukuran, lalu ada juga pengelompokkan. Hal ini 

berkaitan dengan keterampilan berfikir yang mampu mengembangkan 

kemampuan siswa untuk membuat pengetahuan bermodal konsep 

(prior knowledge) yang telah ada. Suatu objek telah diamati 

menggunakan konsep prior, mempunyai efek bertambahnya 

pengetahuan siswa. Hakikatnya dengan hasil pengamatan mempunyai 

efek meningkatkan pengetahuan siswa tersebut. Oleh karena itu, agar 

menemukan konsep dan prinsip digunakannya proses mental sebagai 
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dasar bagi pengembangan keterampilan proses sians siswa (Tawil & 

Liliasari, 2014).  

Assubel berpendapat jika seorang anak mendapatkan ilmu 

dari penemuan maka ilmu tersebut akan lebih bermakna dan apabila 

ilmu ini termasuk ilmu yang diperolehnya berkaitan dengan ilmu yang 

sudah ada pada ada dirinya. Menyimpulkan dengan pendapat ahli 

diatas mampu kita simpulkan bahwa adanya tahap berfikir dan 

kemampuan juga pandangan pembelajaran terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan anak, oleh karena itu anak dengan cara belajar 

mengembangkan bermacam-macam aspek pengetahuan dapat 

menyebabkan hasil belajar yang diinginkan. Hal ini mampu terjadi 

apabila pembelajaran dikembangkan menggunakan pendekatan 

keterampilan proses sains.  

c. Hal-hal yang Mendasari Pembelajaran dengan Menggunakan 

KPS 

Ada beberapa keterampilan proses sains dalam proses belajar 

mengajar: 

1) Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

2) Keterampilan mendapatkan seluruh konsep dan prinsip dan 

ditingkatkan, serta fakta peserta didik guna mengatasi hal-hal yang 

tidak memungkinkan bagi guru dikarenakan perubahan IPTEK 

tersebut.  
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3) Pengalaman intelektual, emosional dan fisik sangat dibutuhkan 

supaya hasil belajar dapat tercapai.  

4) Bentuk pencarian ilmu diantaranya penumbuhan sikap dan nilai 

(Tawil & Liliasari, 2014). 

Penerapan keterampilan proses sains ini adalah sebagai 

bentuk awal penemuan sikap dan nilai sehingga siswa dapat 

mempelajari sains yang banyak belum diketahuinya. Hal ini tentunya 

mudah dipahami siswa karena KPS siswa berpusat pada belajar siswa. 

d. Tahapan Pelaksanaan Keterampilan Proses Sains (KPS) 

1) Pembukaan  

Pada tahap ini siswa dituntut terhadap pokok masalah 

supaya siswa bersedia, baik secara emosional, fisik, maupun 

mental. Beberapa kegiatan ini yang dilakukan : 

a) Pengamatan terhadap objek secara langsung oleh siswa 

maupun guru.  

b) Pegkajian media pembelajaran yang sudah dipakai oleh 

peserta didik memperlihatkan film, slide, gambar dan 

lainnya.  

2) Proses Belajar Mengajar 

Pembelajaran harusnya mengikuti siswa dengan aktif untuk 

kemajuan pengembangan siswa diantaranya kemampuan 

mengobservasi, keterampilan memprediksi, menginterpretasi, 

mengklasifikasikan, mengaplikasikan konsep, melaksanakan 
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merencanakan dan menggunakan alat penelitian, lalu 

mengkomunikasikan hasilnya.  

e. Indikator Keterampilan Proses Sains 

Ada 11 indikator dalam keterampilan proses sains, yaitu 

mengamati (observasi), mengelompokkan (klasifikasi), 

menafsirkan (interpretasi), meramalkan (prediksi), melakukan 

komunikasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, 

merencanakan percobaan, menggunakan alat/bahan/sumber, 

menerapkan konsep, dan melaksanakan percobaan (Tawil & 

Liliasari, 2014).  

a) Mengamati (observasi) 

Memakai berbagai macam indera untuk mencari data yang 

relevan. 

b) Mengelompokkan (klasifikasi) 

Selalu mendata dan mencatat hasil pengamatan dengan 

terpisah, setelah itu mencari persamaan, perbedaan lalu mencari 

perbandingan dasar pengelompokkan.   

c) Meramalkan  

Memakai literatur data pengamatan dan mengemukakan 

hasil yang sebelumnya belum diketahui.  

d) Menafsirkan  

Dari pengamatan langsung, lalu mencatat setiap 

pemngamatan secara terpisah, lalu menghubungkan hasil-hasil 

pengamatan, dan kemungkinan ditemukan pola tertentu. 
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Penemuan pola itu merupakan dasar untuk menyarankan 

keismpulan dalam mentafsirkan hasil pengamatan. 

e) Menerapkan konsep 

Untuk menjelaskan data pengamatan baru digunakan 

konsep-konsep yang sudah ada.  

f) Mengajukan Pertanyaan 

Bertanya untuk meminta penjelasan, mengajukan 

pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis. 

g) Mengajukan Hipotesis 

Mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan 

penjelasan dari suatu kejadian, menyadari bahwa satu 

penjelasan perlu diuji kebenarannya dengan memperoleh bukti 

lebih banyak atau melakukan cara pemecahan masalah. 

h) Merencanakan Percobaan 

Menentukan alat, bahan, atau sumber yang akan digunakan, 

menentukan variabel atau faktor-faktor penentu, menentukan 

apa yang akan diukur, diamati, docatat, menentukan apa yang 

akan dilaksanakan berupa langkah kerja. 

i) Melaksanakan percobaan 

Memakai peralatan dan referensi yang ada untuk 

menentukan faktor tertentu dan variabel serta diamati, 

diramalkan, diukur apa yang dilakukan serta cara kerjanya. 

Dalam melaksanakan percobaan, penulis ingin melihat siswa 
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melakukannya dengan menggunakan media virtual laboratory 

PhET. 

j) Menggunakan Alat dan Bahan 

Memakai alat atau bahan dan sumber, mengetahui alasan 

mengapa menggunakan alat dan bahan/sumber tersebut. 

k) Mengkomunikasikan  

Merapikan dan mengurutkan hasil percobaan dalam bentuk 

laporan secara terstruktur dan mampu berdiskusi untuk 

menyampaikan hasil percobaan atau permasalahan.  

Pada penelitian ini, peneliti mengambil 6 indikator KPS 

yaitu : 

Tabel 2.1 Indikator dan Karekteristik Keterampilan Proses Sains 

INDIKATOR KARAKTERISTIK 

Mengamati (observation) a. Mencari data yang sesuai.  

b. Memakai panca indra. 

Mengelompokkan 

(klasifikasi) 

a. Mengumpulkan seluruh hasil 

pengamatan. 

b. Mencari perbedaan dan kesamaan, lalu 

dibandingkan dan mencari 

penggolongan. 

Meramalkan  a. Memakai literatur pengamatan. 

b. Mengemukakan kemungkinan yang 

terjadi. 

Menerapkan konsep a. Mengaplikasikan konsep yang telah 

dipelajari. 

b. Menerapkan konsep pada pengetahuan 

baru untuk memaparkan apa yang 

terjadi.  

Melakukan percobaan a. Mampu mengetahui semua alat dan 

bahan saat praktikum menggunakan 

PhET. 

b. Menerapkan secara sistematis. 

c. Mampu bersama-sama untuk 

melakukan praktikum.  

Mengkomunikasikan  a. Membuat laporan dan memaparkan 

hasil percobaannya secara teratur.  

b. Mendiskusikan hasil percobaan.  
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3. Asam dan Basa 

a. Pengertian Asam Basa 

Asam diartikan sebagai suatu zat yang apabila dicampurkan 

dalam air akan terjadi disosiasi dengan pembentukan ion OH
-
 

menjadi ion H
+
. Lalu basa dapat diartikan sebagai zat yang apabila 

dilarutkan dalam air akan mengalami disosiasi dengan 

pembentukan ion OH
-
 menjadi ion negatif (Hardjono, 2005). Sifat 

yang dimiliki asam sangat spesifik seperti adanya rasa asam dan 

korosif. Asam bisa bereaksi dengan logam lalu menghasilkan gas 

hydrogen dan juga sebagai indikator seperti kertas lakmus, dimana 

asam mampu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah 

(Keenan, 1992). Basa adalah zat yang mampu menetralkan asam. 

Selain itu, basa mampu melarutkan minyak dan debu sehingga bisa 

menggunakan kertas lakmus, dimana basa dapat mengubah kertas 

lakmus merah menjadi lakmus biru (Windarti, 2008). 

Cetingul dan Geban mengatakan bahwa konsep dasar 

dalam pembelajaran kimia adalah materi asam basa dikarenakan 

terdapat banyak reaksi. Banyak senyawa asam basa yang ada 

disekitar kita dapat dimanfaatkan pada keseharian dalam 

lingkungan kita. Oleh karena itu, siswa diharapkan memahami 

konsep asam basa yang dipelajari dengan sebaik mungkin (Kartika 

et al., 2019). Beberapa penjabaran pengertian diatas menarik 

kesimpulan bahwa asam dan basa adalah konsep dasar untuk 

pembelajaran kimia dimana asam membentuk ion hydrogen 
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sebagai ion positif H
+ 

dan basa membentuk ion OH
-
 sebagai ion 

negatif.  

b. Teori-Teori Asam Basa 

Ada 3 teori asam basa yang dikemukakan, diantaranya teori 

Arrhenius yang megatakan jika apabila suatu senyawa melepaskan 

ion H
+ 

 makanya dikatakan asam, dan apabila suatu senyawa 

melepaskan ion OH
-
 makanya disebut basa. Misalnya pada 

senyawa CH3COOH, NaCl,  dan lainnya. Teori Arhenius memiliki 

batasan terhadap reaksi saat medium air yang mempengaruhi ion 

H
+
 dan ion OH

-
. 

Selanjutnya ada teori Brownsted-Lowry mengatakan jika 

suatu senyawa dapat mendonorkan proton H
+
 maka disebut asam. 

Pada konsep teori ini pada basa tetap menjadikan ion hidroksida 

dimana ia aseptor proton  H
+
 (agar membentuk H2O). keunggulan 

dari teori ini salah satunya adalah mampu menjelaskan tentang 

sifat-sifat asam-basa dengan reaksi reversibel. Misalnya pada 

reaksi disosiasi asam lemah CH3COOH. 

Terakhir ada teori Lewis yang mengatakan jika zat yang 

mampu membuat ikatan kovalen dengan cara menerima pasangan 

elektron bebas dari basa disebut asam. Dan jika zat yang 

mempunyai elektron bebas sehingga membuat ikatan kovalen, 

atom, molekul dan ion disebut basa. Ada perbedaan antara teori 

Brownsted-Lowry dengan Lewis, namun melengkapi dari 

perbedaan tersebut. Basa Lewis adalah basa Brownsted-Lowry 
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juga disebabkan mampu mendonorkan pasangan elektron 

bebasnya, tapi asam lewis belum pasti menjadi asam Brownsted-

Lowry karena asam Brownsted-Lowry adalah donor proton 

sedangkan asam Lewis adalah acceptor elektron. Asam Lewis 

diantaranya H
+
, BF3, AlF3, dan lainnya. 

c. Indikator Asam Basa 

Indikator adalah bahan yang dipakai untuk 

mengindentifikasi suatu zat, warna, dan lainnya yang masuk 

kedalam suatu kategori, yaitu kategori asam maupun basa. Sifat zat 

yang akan diuji bergantung pada masing-masing indikator. Karena 

itu, dalam keadaan asam maupun basa, setiap keadaan warna yang 

dimiliki indikator berbeda-beda (Brady, 1999). Apabila pH 

dilingkungannya berubah dengan perubahan warna itu disebut 

indikator asam basa. Indikator asam basa adalah asam-asam atau 

basa-basa organik lemah dimana bentuk molekulnya yang tak 

terionisasi mempunyai warna yang berbeda dari warna ionnya 

(Utami, 2013). Seperti biru bromtimol (bb), apabila dalam larutan 

asam berwarna kuning, dan apabila dalam larutan basa berwarna 

biru. Pada larutan asam artinya pH lebih rendah dari basa, dan basa 

artinya pH melebihi dari trayek indikator.  

Bromtimol biru mempunya trayek indikator dari pH 6,0-7,6 

artinya jika pH larutan kurang dari 6,0 berwarna kuning berarti 

larutan asam, dan jika pH larutan lebih dari 7,6 dan berwarna biru 

berarti larutan basa. Berapa pun pH larutan warnanya akan biru 
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bila pH >7,6 , tidak ada beda warna antara pH 8 dan 11 atau 13,5. 

Demikian pula pada pH 0 atau 3,5 atau 5,9 tidak tampak perbedaan 

warna, warna selalu kuning selama pH <6,0. 

Ada juga contoh yang biasa digunakan dan sederhana yaitu 

kertas lakmus. Ada 2 warna kertas lakmus yaitu kertas lakmus 

merah dan lakmus biru. Kertas lakmus merah jika basa akan 

menjadi berwarna biru, dan jika asam lakmus tidak berubah warna 

(tetap merah). Kertas lakmus biru apabila dalam larutan asam 

warna berubah jadi lakmus merah dan jika basa tetap warnanya 

biru (Chang, 2006).   

        Tabel 2.2 Beberapa Indikator dan Trayek Asam Basa 

Nama Trayek pH Warna 

Metil kuning 2,9 – 4,0 Merah – Kuning 

Metil jingga 3,1 – 4,4 Merah – Jingga 

Metil merah 4,2 – 6,3 Merah - Kuning 

Lakmus 4,5 – 8,3 Merah – Biru 

Biru bromtimol 6,0 – 7,6 Kuning – biru 

fenolftalein 8,0 – 9,6 Tidak berwarna – Merah 

 

Jadi, selain didalam trayek pH warna tidak akan terlihat 

dari pH sesungguhnya. Artinya, untuk menentukan pH bisa 

berdasarkan indikator dengan warna trayek yang sudah tercantum. 

Nilai trayek pH ini serta sifat asam basanya sudah dimiliki oleh 

setiap indikatornya (Harjadi, 1990).  
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B. Penelitian Relevan 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ade Elvanisi, Saleh 

Hidayat, dan Etty Nurmala Fadillah, dengan judul : “Analisis 

Keterampilan Proses Sains Siswa Sekolah Menengah Atas”. Dari data 

analisis yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: 

pesentase KPS yang dikuasai oleh siswa SMA se-Kecamatan Bukit 

Kecil Palembang dimana terletak pada indikator tertinggi meramalkan 

dengan persentase 73,48% dan indikator terendah merumuskan 

hipotesis 42,04%. Persentase KPS yang dikuasai siswa SMA se-

Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang yaitu indikator tertinggi 

mengelompokkan sebesar 77,21% dan indikator yang terendah 

mengkomunikasikan sebesar 49,03%. 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puji Kristiana Dewi dan 

M. Syaipul Hayat, dengan judul : “Analisis Keterampilan Proses Sains 

(KPS) Siswa Kelas XI IPA Se-Kota Tegal”. Dari data analisis yang 

diperoleh maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: analisis KPS siswa 

SMA se-Kota Tegal tergolong pada kategori “baik dan cukup” dengan 

persentase yang berselisih satu yaitu 47% dan 46%, secara rinci 

persentase pada kategori “baik sekali” adalah 4%, kategori “kurang” 

3%, dan kategori “kurang sekali” 0%. Hal ini dikarenakan 

pembelajaran di SMA se-Kota Tegal sudah menerapkan KPS. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ummi Salamah dan 

Mursal, dengan judul : “Meningkatkan Keterampilan Proses Sains 

Peserta Didik Menggunakan Metode Eksperimen Berbasis Inkuiri 
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Pada Materi Kalor”. Hasil analisis data yang diperoleh maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : penerapan metose eksperimen 

berbasis inkuiri berpengaruh terhadap meningkatnya KPS peserta 

didik. Nilai rata-rata N-gain KPS peserta didik adalah 0,8. Untuk nilai 

maksimal pada pretest KPS adalah 10,0 dan nilai posttest adalah 17,0 

dengan N-gain sebesar 0,9. Untuk respon, mendapat tanggapan yang 

positif dari peserta didik. Seluruh peserta didik setuju terhadap 

penerapan metode eksperimen berbasis inkuiri dalam proses belajar 

mengajar pada materi kalor.  

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini ada 2 variabel yang akan dilakukan, diantaranya: 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Virtual Laboratory 

PhET pada materi indikator asam-basa. 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan proses 

sains siswa. 

2. Prosedur Penelitian 

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada 

gambar berikut : 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Alur Penelitian 

 Ada 3 tahapan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya: 

 

 

 Pembuatan RPP 

 Penyusunan Lembar Observasi, 

Post-test, dan pedoman wawancara 

Validasi instrument   Optimalisasi pedoman 

praktikum 

 Penyusunan pedoman 

praktikum berbentuk LKS 

 Pelaksanaan pembelajaran dengan media simulasi 

PhET 

 Observasi  Tes soal 

 Mengolah dan Menganalisis 

Data 

 Kesimpulan dan Saran 

Analisis materi indikator 

asam basa 
Analisis mengenai KPS 
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1. Tahap Persiapan 

  Pertama, dilakukan kajian awal kesekolah dengan mewawancarai 

guru kimia untuk mengetahui permasalahan yang ada saat pembelajaran 

kimia, kajian literatur tentang KPS untuk menentukan indikator KPS yang 

akan diteliti. Peneliti berkomunikasi dengan guru studi kimia di sekolah 

yang telah ditentukan. Peneliti menyampaikan beberapa informasi 

mengenai media PhET yang akan digunakan saat pembelajaran dan tujuan 

dalam melakukan penelitian ini. Peneliti juga mendiskusikan pembelajaran 

yang akan dilakukan sesuai dengan RPP dan memilih kelas yang akan 

dijadikan sampel penelitian bersama guru mata pelajaran kimia.  

  Kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

berdasarkan silabus kimia, dan instrument penelitian. Instrument 

penelitian yang dibuat adalah lembar observasi siswa, soal posttest 

keterampilan proses sains dan pedoman wawancara. 

2. Tahap Pelaksanaan 

  Pertama, peneliti akan menjelaskan bagaimana pembelajaran 

menggunakan media PhET kepada siswa serta mempraktekkannya secara 

langsung.  

  Kedua, peneliti akan memberikan LKS untuk memperoleh hasil 

praktikum menggunakan media simulasi PhET. Untuk memperoleh data 

hasil pembelajaran tersebut, dilakukanlah observasi siswa dan memberikan 

soal post-test KPS. Serta wawancara kepada siswa sebagai instrument 

pendukung dari hasil pembelajaran. 
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3. Tahap penyelesaian  

  Ditahap ini peneliti melakukan pengolahan data dari hasil soal 

posttest dan lembar obeservasi siswa, lalu dianalisis sehingga dapat 

memperoleh kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

kuantitatif karena menjelaskan secara deskriptif berupa kata-kata sesuai 

hasil yang diamati serta menghitung persentase keterampilan proses sains 

siswa. 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah One Shot Case Study. 

Dimana dilakukan dengan memberikan treatment satu kali pada satu 

kelompok studi dan satu kali pengukuran.  

Tabel 3.1 One Shot Case Study.  

X – O 

 

Keterangan : 

X = Perlakuan (menggunakan virtual lab PhET) 

O = Observasi (posttest) 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat satu kelompok diberi 

perlakuan/treatment, dan selanjutnya diobservasi hasilnya. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Ajaran 

2021/2022. Penelitian ini dilakukan di kelas X Teknik Labor Medik 

(TLM) 3 Sekolah Menengah Kejuruan Abdurrab Pekanbaru. 
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D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Teknik Labor Medik 

(TLM) Sekolah Menengah Kejuruan Abdurrab Pekanbaru. Objek 

penelitian ini adalah keterampilan proses sains siswa menggunakan Virtual 

Laboratory PhET kelas X TLM Sekolah Menengah Kejuruan Abdurrab 

Pekanbaru Tahun Ajaran 2021/2022 pada materi Indikator Asam Basa.  

E. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan semua kelompok yang akan diteliti dengan 

ruang linkup yang lebih luas, sedangkan sebagian polusi yang akan diteliti 

disebut sampel. Pada penelitian ini populasi nya adalah siswa kelas X 

Teknik Labor Medik (TLM) yang terdiri dari 3 kelas, jumlah siswanya 

sebanyak 84 siswa. Sampel yang diambil berjumlah 20 siswa. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Purposive Sampling, dimana unit sampel yang dipilih berdasarkan 

karakteristik tertentu berdasarkan tujuan penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Lembar Observasi 

Observasi adalah bentuk pengumpulan data yang digunakan 

untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan 

agar peneliti dapat menggambarkan tentang permasalahan yang diteliti. 

Tujuan digunakannya lembar observasi ini adalah untuk 

mengumpulkan informasi atau data dan mengukur faktor-faktor yang 

diamati (Kurniawati, 2020). Lembar observasi yang digunakan berupa 

kisi-kisi dengan rentang skor dari 1, 2, 3, dan 4. Lembar observasi ini 
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digunakan untuk melihat langsung keterampilan proses sains siswa 

pada saat pembelajaran praktek menggunakan media simulasi PhET. 

Lembar observasi ini juga didasarkan dengan indikator keterampilan 

proses sains siswa yang akan dilihat. 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melibatkan 

beberapa observer yang akan mengobservasi dengan mengambil data 

pada setiap kelompok. Setiap kelompok diobservasi oleh satu observer 

yang sudah mengetahui sistematika pelaksanaan observasi melalui 

penjelasan dari peneliti. Penjelasan yang diberikan berupa penjelasan 

penggunaan lembar observasi pada saat melakukan pengamatan dalam 

kegiatan pembelajaran penggunaan simulasi PhET serta tata cara 

pemberian kisi-kisi tiap poin pengamatan yang ada pada lembar 

observer. 

Dalam penelitian ini, sistem pembelajaran di SMK Abdurrab 

Pekanbaru dibagi 2 sift yaitu sift pagi dan siang sehingga pengambilan 

data melalui lembar observasi melibatkan dua observer yang 

mengobservasi terhadap dua kelompok di masing-masing sift kelas.  

2. Tes 

Tes yaitu bentuk pengukuran kemampuan seseorang secara 

tidak langsung melalui responnya dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur keterampilan 

proses sains siswa menggunakan virtual lab PhET pada materi 

indikator asam basa (Kurniawati, Teknik Penyusunan Instrumen 
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Penelitian Pendidikan Kimia, 2018). Metode tes yang dilakukan 

hanyalah post-test yang terdiri atas soal-soal essay.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan satu kali tes saja pada 

akhir penelitian berdasarkan tujuan peneliti untuk mengetahui nilai 

keterampilan proses sains siswa dengan menggunakan virtual lab 

PhET. Tes ini juga digunakan untuk menganalisis keterampilan proses 

sains siswa yang didasarkan pada setiap soal didasarkan pada indikator 

keterampilan proses sains yang diambil dengan menggunakan rentang 

soal dari 4, 3, 2, 1, dan 0. Jumlah butir soal yang digunakan pada 

penelitian ini berjumlah 8 soal dari 12 soal yang sudah valid. 

3. Wawancara  

Wawancara yaitu dimana adanya pewawancara melakukan 

Tanya jawab untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data 

dengan dengan yang diwawancara (Kurniawati, 2020). Wawancara 

tidak terstruktur (unstructured interview) merupakan jenis wawancara 

yang akan dilakukan untuk penelitian ini. Dimana panduan untuk 

wawancara ini tidak tersusun secara bertahap dan hanya merupakan 

garis-garis besar permasalahan untuk mengumpulkan data. Tujuan 

melakukan wawancara ini agar peneliti berusaha mendapatkan 

informasi permasalahan di sekolah dan dapat menentukan secara pasti 

data pendukung pada latar belakang masalah dalam penelitian ini. dan 

juga wawancara ini digunakan sebagai instrument pendukung untuk 

mengetahui bagaimana keterampilan proses sains siswa dengan 

menggunakan media PhET. 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Uji Coba Instrumen  

a. Uji Validitas Lembar Observasi 

Uji validitas lembar observasi yang akan dilakukan adalah 

validasi isi. Validasi isi ini untuk menunjukkan hubungan isi dengan 

item atau pertanyaan-pertanyaan didalam instrument yang mampu 

mewakili secara keseluruhan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk 

mendapatkan instrument yang valid, terlebih dahulu lembar observasi 

yang akan digunakan peneliti dikonsultasikan dahulu dengan dosen 

pembimbing yaitu Ibu Lisa Utami, S.Pd., M.Si selanjutnya dengan 

validator instrument yaitu Bapak Lazulva, M.Si dan 1 guru bidang 

studi kimia yaitu Ibu Yulia Safitri, S.Pd. 

b. Uji Validitas Tes Tertulis 

Menurut (Sugiyono, 2004), apabila ingin mengukur data harus 

menggunakan instrument yang sudah valid. Untuk penelitian ini 

digunakan instrument validitas dengan rumus Korelasi Pearson sebagai 

berikut : 

rxy = 
   ∑       ∑      ∑   

√     ∑       ∑     }   √     ∑       ∑     } 
 

Dimana :  

rxy   = Koefisien korelasi suatu butir/item 

N  = Jumlah subyek  

X  = Skor suatu butir/item 

Y  = Skor total (Kurniawati, 2020). 
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 Harga korelasi berguna untuk melihat validnya atau tidak 

sebuah instrumen. Apabila harga korelasi < 0,30 maka dapat 

instrument dinyatakan tidak valid, dan harus segera diperbaiki.  

c. Uji Reliabilitas 

Apabila hasil yang telah didapatkan dan sudah diuji berkali-

kali berarti instrument tersebut dapat dipercaya. Maksudnya, hasil 

instrument yang pertama dengan instrument yang berikutnya jika 

dihubungkan akan dapat hasil yang sama atau relevan. Hal ini 

ditunjukkan dengan koefisien reliabilitas yang bergerak dari 0 sampai 

dengan 1. Jika koefisiennya semakin mendekati 1, maka semakin 

reliable begitu juga sebaliknya. 

Berikut adalah rumus yang dipakai dalam mengukur 

reliabilitas pada penelitian ini : 

r11 = [
 

   
]  [

∑  
 

   
 ] 

Dimana :  r11  = Reliabilitas instrument 

 k  = Banyaknya butir soal 

 ∑  
  = Jumlah varian butir/item 

   
  = Varian total  

Dengan menggunakan teknik ini, karakteristik dari instrument 

bisa dikatakan reliabel, jika koefisien reliabelitas (r11) > 0,6 

(Kurniawati, 2020). 
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d. Uji Tingkat Kesukaran 

  Bilangan yang memperlihatkan tingkat sukar dan 

mudahnya soal disebut tingkat kesukaran. Soal yang sangat sukar 

akan menyebabkan siswa menjadi tidak percaya diri atau putus asa 

karena diluar jangkauannya dan soal yang sangat mudah tidak 

mendorong siswa memperbesar usahanya dalam memecahkan 

persoalan. 

  Rumus yang dipakai dalam menentukan tingkat kesukaran 

suatu soal adalah : 

P = 
 

  
 

Dimana :  

P  = Indeks Kesukaran 

B  = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS  = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tabel 3.2 Interpretasi Tingkat Kesukaran 

Nilai P Interpretasi 

0,00 < P ≤ 0,30 Sukar 

0,31 < P ≤ 0,70 Sedang 

0,71 < P ≤ 1,00 Mudah 

 

e. Uji Daya Pembeda  

  Untuk membedakan siswa yang pandai dan siswa yang 

berkemampuan rendah dengan sebuah soal adalah dengan uji daya 

pembeda. Dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh soal 

mampu dijawab oleh siswa. 

  Rumus yang akan digunakan dalam penelitan ini untuk 

menghitung daya pembeda adalah : 
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D = PA – PB = 
  

  
 – 

  

  
 

Dimana :  

D  = Daya pembeda 

JA  = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA  = Banyaknya peserta kelompok atas menjawab benar 

BB  = Banyaknya peserta kelompok bawah menjawab benar 

PA  = Proporsi peserta kelompok atas menjawab benar 

PB  = Proporsi peserta kelompok bawah menjawab benar 

Tabel 3.3 Interpretasi Daya Pembeda 

Indeks D (%) Kriteria Daya Pembeda 

0,00 – 0,20 Jelek (poor) 

0,20 – 0,40 Cukup (statisfactory) 

0,40 – 0,70 Baik (good) 

0,70 – 1,00 Baik sekali (excellent) 

Negatif Semua tidak baik 

 

2. Analisis Data 

a. Analisis Hasil Lembar Observasi 

Hasil persentase yang diperoleh berdasarkan persentase rata-

rata keterampilan proses sains siswa dari data lembar observasi 

kemudian diinterpretasikan kedalam empat skala kategori yaitu, sangat 

baik, baik, cukup, kurang baik. Langkah analisis yang dilakukan 

dengan cara: 

1) Memberikan tanda checklist (√) dikolom yang tersedia. Tanda 

checklist tersebut dimasukkan kedalam lembar observasi sesuai 
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dengan kriteria dari setiap aspek KPS selama berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran menggunakan simulasi PhET. 

2) Menjumlahkan banyak checklist (√) pada setiap kolom lembar 

observasi. 

3) Menghitung persentase dari masing-masing indikator yang muncul 

dengan rumus : 

NP = 
 

  
 x 100% 

Keterangan : 

NP : Nilai persentase per-indikator KPS 

R : Skor yang didapat pada indikator KPS 

SM : Skor maksimum pada indikator KPS 

b. Analisis Presentase Penguasaan Tes KPS 

Hasil tes dipakai untuk melihat persentase penguasaan 

keterampilan proses sains siswa dimana dengan menghitung skor yang 

didapat pada indikator keterampilan proses sains dibagi dengan skor 

maksimum pada indikator keterampilan proses sains memakai rumus : 

NP = 
 

  
 x 100% 

Keterangan : 

NP : Nilai persentase per-indikator KPS 

R : Skor yang didapat pada indikator KPS 

SM : Skor maksimum pada indikator KPS 

Ada pembagian lima kategori penguasaan KPS, yaitu sangat 

tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Kategori ini untuk 

mengaplikasikan tingkat penguasaan keterampilan proses sains siswa. 
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Berikut kategori tingkat penguasaan keterampilan proses sains siswa 

dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 3.4 Kategori Tingkat Penguasaan KPS 

No. Persentase Rerata Skor (%) Kategori 

1. 75,05 < X Sangat Tinggi 

2. 58,35 < X ≤ 75,05 Tinggi 

3. 41,65 < X ≤ 58,35 Sedang 

4. 24,95 < X ≤ 41,65 Rendah 

5. X ≤ 24,95 Sangat Rendah 

(Elvanisi et al., 2018). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMK 

Abdurrab Pekanbaru, diperoleh hasil dan pembahasan serta kesimpulan 

mengenai keterampilan proses sains siswa berada pada kategori baik. Ada 

6 aspek keterampilan proses sains yang diteliti yaitu mengamati, 

mengelompokkan, meramalkan, menerapkan konsep, melakukan 

percobaan, dan mengkomunikasikan. Aspek keterampilan paling tinggi 

adalah aspek melakukan percobaan dengan nilai persentase sebesar 97,5% 

kategori sangat baik, dan aspek keterampilan yang terendah dengan nilai 

persentase sebesar 82,5% yaitu pada aspek mengelompokkan dengan 

kategori sama yaitu sangat baik. Berdasarkan hasil persentase 

keterampilan proses sains yang didapatkan terlihat bahwa keterampilan 

siswa kelas X TLM 3 rata-rata baik.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa siswa kelas X TLM 3 SMK 

Abdurrab Pekanbaru pengalaman pembelajaran secara langsung atau 

kegiatan praktikum berbeda-beda. Kemungkinan dikarena faktor 

pandemi covid-19 saat ini menjadikan siswa terhambat dalam 

melaksanakan pembelajaran. Untuk itu peneliti berharap agar guru 

maupun siswa memperhatikan keterampilan yang dimiliki dalam 
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belajar serta selalu dilatih terus konsep yang diajarkan. Pada saat 

seperti ini banyak media pembelajaran yang bisa membantu dalam 

proses pembelajaran, untuk itu gunakanlah sebaik mungkin teknologi 

saat ini karena sangat bermanfaat bagi guru dan siswa agar 

pengalaman belajar secara langsung tetap berjalan dengan baik. 

2. Untuk siswa juga agar dapat memaksimalkan tingkat kepercayaan 

dirinya, munculkan rasa keingintahuan yang tinggi, berpacu dalam 

mengembangkan potensinya, tidak putus asa dan selalu berusaha 

dengan keras agar mencapai hasil yang memuaskan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa dimanfaatkan sebagai 

salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya serta bisa 

dilaksanakan penelitian lebih lanjut berdasarkan factor yang lain, 

variable yang berbeda, sampel yang beda, tempat dan waktu yang 

berbeda. Peneliti diharapkan da[at memanfaatkannya sebagai alat 

bantu untuk melihat keragaman keterampilan proses sains siswa 

menjadi lebih baik dari sebelumnya, terlebih apabila peneliti akan 

berprofesi sebagai guru. 
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SILABUS 

Nama Sekolah   : SMK ABDURRAB PEKANBARU 

Kelas/Semester  : X(Sepuluh) 

Kompetensi Keahlian  : Teknik Laboratorium Medik (TLM) dan Farmasi Klinis dan Komunitas (FKK) 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Durasi Pembelajaran  : 32 JP 

Deskripsi KI-3   : Memahami, menerapkan, menganalisis,dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, 

operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan sesuai dengan bidang dan lingkup Simulasi dan komunikasi 

Digital, dan Dasar Bidang Kesehatan dan Pekerjaan Sosial pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, 

berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan 

potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan 

internasional. 

Deskripsi KI-4  : Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan 

serta memecahkan masalah sesuai dengan sesuai dengan bidang dan lingkup Simulasi dan komunikasi Digital, 

dan Dasar Bidang Kesehatan dan Pekerjaan Sosial. 

  Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar 

kompetensi kerja 

   Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, 

kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

  Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami 

dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan 

tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

 

Lampiran B 
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Kompetensi 

Dasar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber 

Belajar 

3.1. Menganalisa 

materi 

(perbedaan 

antara unsur, 

senyawa dan 

campuran) serta 

perubahannya 

4.1. Membedakan 

Klasifikasi matri 

dan 

perubahannya 

3.1.1 Menjelaskan materi 

dan perubahan materi 

3.1.2 Memahami 

perbedaan sifat dan 

wujud materi 

3.1.3 Mengidentifikasi 

perubahan materi 

3.1.4 Menganalisa 

perubahan materi 

dan pemisahan 

campuran dengan 

berbagai cara 

3.1.5 Memahami 

klasifikasi materi 

berdasarkan 

komposisinya 

Materi dan 

perubahannya 
 Sifat materi 

 Wujud materi 

 Perubahan materi 

 Klasifikasi materi 
 Teknik pemisahan 

materi (campuran) 

Mengamati 
 Mengamati berbagai wujud 

dan perubahan materi di alam 

 Mengamati demonstrasi 

perubahan materi di bidang 
kesehatan 

Menanya 
 Mengajukan beberapa 

pertanyaan tentang wujud 

materi dan perubahannya 

 Mengajukan pertanyaan 

mengapa terjadi perubahan 

materi 
 Mengajukan pertanyaan 

bagaimana proses perubahan 
materi 

Pengetahuan 
 Tes tertulis 

 

Keterampila

n 

 Penilaian 

unjuk kerja 
 Observasi 
 Projek 

6 JP  Buku Teks 

Kimia 

Dasar 

Bidang 

Keahlian 

Kesehatan 

dan 

Pekerjaan 

Sosial 

kurikulum 

2013 

 Buku teks 

lainnya 
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Kompetensi 

Dasar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 3.1.6 Mengidentifikasi klasifikasi 

materi menjadi zat tunggal 

dan campuran 

 

4.1.1 Melakukan pemisahan 

campuran melalui 

praktikum berdasarkan sifat 

fisika dan sifat Kimianya 

4.1.2 Menyajikan hasil pemisahan 

campuran melalui 

praktikum berdasarkan sifat 

fisika dan sifat kimianya 

 Mengeksplorasi 
 Melakukan eksperimen 

untuk menguji perubahan 

materi 
Mengasosiasi 

 Menganalisis data hasil 

percobaan 
 Menyimpulkan hasil 

analisis data 
Mengomunikasikan 

 Membuat tulisan tentang 

perubahan materi 

 Membuat laporan dan 

mempresentasikan hasil 
 Eksperimen 

   Lembar 

kerja 

 Sumber 

lainnya 
 (internet) 
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3.2 Menganalisis 

pola konfigurasi 

elektron struktur 

atom kaitannya 

dengan letak 

unsur dalam 

tabel periodik 

dan sifat 

keperiodikannya 

4.2 Menentukan 

letak unsur 

dalam tabel 

periodik 

berdasarkan 

konfigurasi 

elektron dan 

sifat 

keperiodikannya 

3.2.1 Menjelaskan perkembangan 

teori atom (Dalton, 

Thomson, Rutherford, Niels 

Bohr dan mekanika 

kuantum) 
3.2.2 Menentukan bilangan 

kuantum 
3.2.3 Mengidentifikasi partikel 

penyusun atom 

3.2.4 Menjelaskan perbedaan 

isotop, isoton dan isobar 
3.2.5 Mnentukan kompisisi ion 
3.2.6 Menjelaskan konfigurasi 

elektron berdasarkan kulit 

atom 

3.2.7 Menentukan konfigurasi 

suatu unsur berdasarkan sub 

kulit atom 

3.2.8 Menjelaskan konfigurasi 

elektron berdasarkan orbital 

(teori atom modern) 

3.2.9 Menentukan konfigurasi 

elektron suatu unsur 

berdasarkan aturan orbital 

3.2.10 Menjelaskan sistem 

periodik bentuk 

panjang/modern. 
3.2.11 Menjelaskan perbedaan 

sistem periodik Mendeleyev 
dan sistem periodik panjang 

Struktur Atom dan 

Sistem Periodik: 

 Perkembangan 

teori atom 

(model atom 

dalton, 

Thomson, 

Rutherford, 

Niels Bohr dan 

mekanika 

kuantum). 

 Bilangan 

kuantum 

 Partikel 

penyusun atom 

(Nomor atom, 

nomor massa 

dan notasi 

dalam atom) 

 Perbedaan 

isotop, isoton 

dan isobar 
 Komposisi ion 
 Konfigurasi 

elektron 
 Sistem Periodik 

Unsur 

 Golongan dan 

periode 

 Sifat-sifat 

periodik 

unsur(jari-jari 

atom, energi 

Mengamati 
Mencari bahan bacaan 
terkait atom, partikel-

partikel dalam atom, 
hubungannya dengan nomor 

massa dan nomor atom. 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan 

bagaimana partikel-partikel 

tersusun dalam atom. 
Mengeksplorasi 

- Mendiskusikan bahan ajar 

terkait perkembangan 

model atom Bohr dan 

mekanika kuantum. 

- Mendiskusikan bahan ajar 

tentang konfigurasi 

elektron. 

- Menganalisis hubungan 

konfigurasi elektron 

dengan nomor atom. 

- Menganalisis hubungan 

antara keperiodikan unsur 

(golongan dan periode) 

dengan nomor atom dan 

konfigurasi elektron. 
- Mempelajari pengertian 

isotop, isobar dan isoton 
melalui analisis nomor 
atom dan nomor 

Pengetahuan 
: 

 Tes tertulis 

Keterampila

n : 

 Penilaian 

unjuk kerja 
 Obervasi 

8 JP Buku Teks 

Kimia 

Dasar 

Bidang 

Keahlian 

Kesehatan 

dan 

Pekerjaan 

sosial 

Kurikulum 

2013 

 Buku 

Teks 

lainnya 

 Lembar 

kerja 

 Sumber 

lainnya 

(internet) 
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ionisasi, 
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 3.2.12 Menentukan golongan 

dan periode suatu unsur 

bedasarkan konfigurasi 

elektronnya 

3.2.13 Menjelasakan Sifat-sifat 

periodik unsur (jari-jari 

atom, energi ionisasi, 

afinitas elektron, dan 

keelektronegatifan) 

4.2.1. Menentukan letak unsur 

dalam tabel periodik 

berdasarkan konfigurasi 

elektron dan sifat 

keperiodikannya 

afinitas elektron, 

dan 

keelektronegatif

an) 

massa beberapa contoh 

kasus pada unsur. 

 

Mengasosiasi 

Menyimpulkan bahwa 

golongan dan periode unsur 

ditentukan oleh nomor atom 

dan konfigurasi elektron. 
Mengkomunikasikan 

Mempresentasikan astraksi 

hasil 
Pembelajaran menggunakan 
tata bahasa yang bagus da 

benar 
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3.3 Mengevaluasi proses 

pembentukan ikatan 

kimia dan 

hubungannya dengan 

sifat senyawa yang 

terbentuk 

4.3 Menetapkan sifat 

senyawa berdasarkan 

konsep ikatan kimia 

3.3.1 Menjelaskan kecendrungan 

suatu unsur untuk mencapai 

kestabilan (aturan Oktet) 

3.3.2 Menentukan kestabilan 

unsur berdasarkan 

konfigurasi gas mulia 

3.3.3 Menggambarkan susunan 

elektron valensi atom gas 

mulia (duplet dan oktet) dan 

elektron valensi bukan gas 

mulia 

3.3.4 Menentukan ikatan kimia 

yang terbentuk dari suatu 

unsur dengan unsur lain 

berdasarkan sifat periodik 

unsur 

3.3.5 Menentukan jenis ikatan 

senyawa berdasarkan data 

yang diberikan 

3.3.6 Menjelaskan proses 

pembentukan ikatan ion 

3.3.7 Menggambarkan struktur 

Lewis dari beberapa unsur 

3.3.8 Membandingkan proses 

terbentuknya ikatan kovalen 

tunggal, rangkap dua, dan 

rangkap tiga serta contoh 

senyawanya 

3.3.9 Menjelaskaan proses 

pembentukan ikatan kovalen 

dan kovalen koordinasi 

3.3.10 Menjelaskan kepolaran 

Ikatan Kimia: 
 Aturan Oktet 

ddan Struktur 

Lewis 

 Ikatan ion dan 

ikatan kovalen 

 Ikatan kovalen 

koordinasi 

 Ikatan kovalen 

polar dan non 

polar 

 Molekul polar 

dan non polar 
 Ikatan logam 
 Bentuk molekul 
 Sifat fisik 

senyawa. 

Mengamati 
- Membaca tabel titik leleh 

beberapa senyawa ion dan 

senyawa kovalen 

- Mengamati unsur-unsur 

logam, seperti tembaga, 

seng, aluminium. 

- Mengamati gambar bentuk 

molekul beberapa 

senyawa. 
Menanya 

- Mengajukan pertanyaan 

mengapa ada senyawa 

yang titik lelehnya rendah 

dan ada yang titik lelehnya 

tinggi. 

- Mengapa logam bersifat 

konduktor, kuat (ulet), dan 

penghantar panas yang 

baik. 

- Mengajukan pertanyaan 

apakah bentuk molekul 

senyawa bisa diramalkan? 
Mengeksplorasi 

- Mempelajari pembentukan 

senyawa berdasarkan 

pembentukan ikatan 

(berhubungan dengan 

kecenderungan untuk 

mencapai kestabilan). 

- Membandingkan proses 

terbentuknya ikatan ion 

dan ikatan kovalen. 

Pengetahuan 
: 

 Tes tertulis 

Keterampila

n : 

 Penilaian 

unjuk kerja 
 Obervasi 

8 JP  Buku Teks 

Kimia 

Dasar 

Bidang 

Keahlian 

Kesehatan 

Pekerjaan 

Sosial, 

Kurikulu

m 2013 

 Buku 
Tekslainn

ya 
 Lembar 

kerja 

 Sumber 

lainnya 

(internet) 
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senyawa berdasarkan 

pasangan 
elektron bebas 

- Menganalisis penyebab 
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 3.3.11 Merancang percobaan 

polaritas senyawa 

3.3.12 Menjelaskan 

terbentuknya ikatan logam 
3.3.13 Memprediksi bentuk 

molekul 
3.3.14 Mendeskripsikan proses 

pembentukan ikatan logam 

dan hubungannya dengan 

sifat fisik logam. 

3.3.15 Menguhubungkan sifat 

fisis materi dan 

hubungannya dengan jenis 

ikatan kimia. 

 

4.3.1 Menetapkan sifat 

senyawa berdasarkan 

konsep ikatan kimia 

4.3.2. Mengintegrasikan proses 

pembentukan ikatan kimia 

pada beberapa senyawa 

dalam kehidupan sehari 

hari dengan elektron 

valensi atom atom 

penyusunnya 

 perbedaan titik leleh 

antara senyawa ion dan 

kovalen. 

- Menganalisis beberapa 

contoh pembentukan 

senyawa kovalen dan 

senyawa ion. 

- Menganalisis beberapa 

contoh senyawa kovalen 

tunggal, kovalen rangkap 

dua, kovalen rangkap 

tiga dan kovalen 

koordinasi. 

- Menganalisis sifat logam 

dengan proses 

pembentukan ikatan 

logam. 

- Mempelajari/mengkaji 

literatur untuk 

meramalkan bentuk 

molekul 

- Mempelajari literatur 

untuk mengkaitkan 

hubungan bentuk 

molekul dengan 

kepolaran senyawa. 
Mengasosiasi 

- Menghubungkan struktur 

Lewis dalam proses 

pembentukan ikatan 

kimia. 

- Menyimpulkan bahwa 
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proses pembentukan 

ikatan berpengaruh 

kepada sifat fisik materi. 

- Menyimpulkan bentuk 

molekul berdasarkan 

teori jumlah pasangan 

elektron di sekitar inti 

atom . 

- Menyimpulkan hubungan 

bentuk molekul dengan 

kepolaran senyawa. 
Mengkomunikasikan 

- Menyajikan hasil analisis 

perbandingan 

pembentukan ikatan. 

- Menyajikan gambar 

bentuk molekul 

berdasarkan teori jumlah 

pasangan elektron di 
sekitar inti atom. 
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   - Menyajikan hubungan 

kepolaran senyawa dengan 

bentuk 
molekul. 
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3.4 Memahami sifat 

larutan asam, basa 

dan garam dengan 

beberapa indikator 

4.4 Menunjukkan sifat 

larutan asam, basa 

dan garam dengan 

beberapa indikator 

3.4 1. Menjelaskan pengertian 

asam dan basa menurut 

Arrhenius, Bronsted- 

Lowry, dan Lewis 

3.4 2. Menuliskan persamaan 

reaksi asam dan basa 

menurut Bronsted dan 

Lowry dan menunjukkan 

pasangan asam dan basa 

konjugasinya 

3.4 3. Mengidentifikasi sifat 

larutan asam dan basa 

dengan berbagai Indikator. 

3.4 4. Memperkirakan pH suatu 

larutan elektrolit yang tidak 

dikenal berdasarkan hasil 

pengamatan trayek 

perubahan warna berbagai 

Indikator asam dan basa. 

3.4 5. Menjelaskan pengertian 

kekuatan asam dan 

menyimpulkan hasil 

pengukuran pH dari 

beberapa larutan asam dan 

larutan basa yang 

konsentrasinya sama 

3.4 6. Menghubungkan kekuatan 

asam atau basa dengan 

derajad ionisasi dan tetapan 

asam lemah (Ka) atau 

tetapan basa lemah (Kb) 

3.4 7. Menghitung pH larutan 

Larutan asam dan 

basa 

Mengamati 
 Mencari informasi dengan 

cara 

membaca/melihat/mengam

a ti dan menyimpulkan 

data percobaan untuk 

memahamiteori asam dan 

basa, indikator alam dan 

indikator kimia, pH 

(asam/basa lemah, 

asam/basa kuat) 
Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

adakah bahan-bahan 

disekitar kita yang dapat 
berfungsi sebagai indikator 

 Membuat pertanyaan 

tentang perbedaan asam 

lemah dengan asam kuat 

dan basa lemah dengan 

basa kuat 
Mengeksplorasi 

 Menganalisis teori asam 

basa berdasarkan konsep 

Arrhenius, Bronsted 

Lowry dan Lewis 

 Mendiskusikan bahan alam 

yang dapat digunakan 

sebagai indikator 

 Merancang dan 

mempresentasikan 

rancangan percobaan 

Pengetahuan 
: 

 Tes tertulis 

Keterampila

n : 

 Penilaian 

unjuk kerja 

 Obervasi 

6 JP  Buku Teks 

Kimia Dasar 

Bidang 

Keahlian 

Kesehatan 

Pekerjaan 

Sosial, 

Kurikulum 

2013 

 Buku 
Tekslainnya 

 Lembar 

kerja 

 Sumber 

lainnya 

(internet) 
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asam atau basa yang 

diketahui konsentrasinya. 

3.4 8. Menjelaskan penggunaan 

konsep pH dalam 

lingkungan sekitar. 

4.4.1 Menunjukkan sifat larutan 

asam, basa dan garam 

dengan beberapa indikator 

indikator alam dan 

indikator kimia, untuk 

menyamakan persepsi 

 Melakukan percobaan 

indikator alam dan 

indikator kimia. 

 Mendiskusikan perbedaan 

asam/basa lemah dengan 

asam/basa kuat 
 Merancang dan 

mempresentasikan 
rancangan percobaan 
membedakan 
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   asam/basa lemah 

dengan asam/basa kuat 

yang konsentrasinya 

sama dengan indikator 

universal atau pH meter 

untuk menyamakan 

persepsi 

 Melakukan percobaan 

membedakan asam/basa 

lemah dengan 

asam/basa kuat yang 

konsentrasinya sama 

dengan indikator 

universal atau pH meter 

 Mengamati dan 

mencatat hasil 

percobaan 
Mengasosiasi 

 Menyimpulkan konsep 

asam basa 

 Mengolah dan 

menyimpulkan data 

bahan alam yang dapat 

digunakan sebagai 

indikator. 

 Menganalisis indikator 

yang dapat digunakan 

untuk membedakan 

asam dan basa atau 

titrasi asam dan basa 

 Memprediksi pH larutan 

dengan menggunakan 
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beberapa indikator. 

 Menyimpulkan 

perbedaan asam/basa 

lemah dengan 

asam/basa kuat 

 Menghitung pH larutan 

asam/basa lemah dan 

asam/basa kuat 
Mengkomunikasikan 

 Membuat laporan hasil 

percobaan dengan 

menggunakan tata 

bahasa yang benar 

 Mempresentasikan hasil 

percobaan dengan 

menggunakan tata 

bahasa yang 
benar 
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    Mengkomunikasikan 

bahan alam yang dapat 

digunakan sebagai 

indikator asam basa 

dalam bentuk artikel 

dengan tata bahasa yang 

benar 
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3.5 Menganalisis sifat 

larutan elektrolit dan 

nonelektrolit 

4.5 Membedakan 

pemeriksaan sifat larutan 

elektrolit dan 

nonelektrolit 

3.5.1  Menjelaskan defenisi 

larutan elektrolit dan non 

elektrolit. 

3.5.2 Menjelaskan perbedaan sifat 

larutan elektrolit dan non 

elektrolit 

3.5.3 Menjelaskan larutan 

elektrolit sebagai senyawa 

ion dan senyawa kovalen 

polar. 

3.5.4 Mengidetifikasi larutan yang 

bersifat elektrolit dan non 

elektrolit 

4.5.1. Mengelompokkan larutan 

ke dalam larutan elektrolit 

dan non-elektrolit 

berdasarkan sifat hantaran 

listrik 

Larutan 

Elektrolit dan 

Non elektrolit 

Mengamati 
 

Mengkaji literatur tentang 

larutan elektrolit dan 

nonelektrolit. 

 

Menanya 

 

Mengajukan pertanyaan 

apakah semua larutan 

dapat menghantarkan arus 

listrik? 

Mengapa ketika banjir 

orang bisa tersengat arus 

listrik? Apa manfaat 

larutan elektrolit dalam 

kehidupan? 

 

Pengumpulan data 

 

 Merancang percobaan 

untuk menyelidiki 
sifat larutan 

berdasarkan daya 

hantar listrik dan 

mempresentasikan 

hasilnya untuk 

menyamakan 

persepsi. 

 Melakukan 
percobaan.daya 

Pengetahuan : 
 Tes tertulis 

Keterampilan : 

 Penilaian 

unjuk kerja 
 Obervasi 

4 JP  Buku Teks 

Kimia Dasar 

Bidang 

Keahlian 

Kesehatan 

Pekerjaan 

Sosial, 

Kurikulum 

2013 
 Buku 

Tekslainnya 

 Lembar 

kerja 

 Sumber 

lainnya 

(internet) 
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hantar listrik 
pada beberapa 

larutan. 
 Mengamati dan 

mencatat data 

hasil 

percobaan.dayahantar 

listrik pada beberapa 

larutan. 
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   Mengasosiasi 
 

 Menganalisis data hasil 

percobaan untuk 

menyimpulkan sifat larutan 

berdasarkan daya hantar 

listriknya (larutan elektrolit 

dan larutan non-elektrolit). 

 Mengelompokkan larutan 

berdasarkan jenis ikatan dan 
menjelaskannya. 

 Menyimpulkan bahwa 

larutan elektrolit dapat 

berupa senyawa ion atau 

senyawa kovalen polar 

 

Mengkomunikasikan 

 

 Menyajikan laporan hasil 
percobaan tentang 

daya hantar listrik larutan   

elektrolit kuat, larutan 

elektrolit lemah, dan larutan 

nonelektr 

   

 

 

 



101 
 

 

 



102 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SMK Abdurrab Pekanbaru 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : X.TLM 3/ganjil 

Materi Pokok : Asam Basa 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (2 x pertemuan) 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

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 factual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 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. 

KI 4  : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.4  Memahami sifat larutan 

asam, basa dan garam dengan 

beberapa indikator 

1. menjelaskan pengertian asam dan basa 

menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan 

Lewis. 

2. Mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa 

dengan berbagai indikator. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Lampiran C 
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Siswa mampu menjelaskan tentang konsep asam basa, serta menunjukkan sifat 

larutan asam basa dengan berbagai indikator. 

D. Materi Pembelajaran 

Asam memiliki rasa masam dan pH < 7, Basa memiliki rasa pahit dan pH > 7.  

1. Teori asam basa menurut Arrhenius 

Svante Arrhenius (1887) mengemukakan bahwa asam adalah suatu zat yang jika 

dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium (H+). Asam umumnya 

merupakan senyawa kovalen dan akan menjadi asam jika sudah larut dalam air. 

Basa menurut Arrhenius adalah suatu senyawa yang di dalam air (larutan) dapat 

menghasilkan ion OH-. Umumnya, basa terbentuk dari senyawa ion yang 

mengadung hidroksida (OH-) di dalamnya. Misalnya NaOH dalam air akan 

menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. 

2. Teori asam basa menurut Bronsted Lowry 

Asam menurut Bronsted-Lowry adalah spesi (ion atau molekul) yang berperan 

sebagai proton donor (pemberi proton atau H+), sedangkan basa merupakan spesi 

(molekul atau ion) yang bertindak menjadi proton akseptor  (penerima proton atau 

H+). 

3. Teori asam basa Lewis 

Asam Lewis adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari 

senyawa lain, atau akseptor pasangan elektron, sedangkan basa Lewis adalah 

senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau 

donor pasangan elektron. Saat transfer proton (H+) dari asam ke basa, proton (H+) 

akan bergabung dengan pasangan elektron bebas dari basa dan membentuk suatu 

ikatan kovalen. 

4. Indikator asam basa 

Indikator asam basa merupakan suatu zat yang mempunyai warna tertentu pada 

pH tertentu. Contoh indikator asam basa adalah kertas lakmus, kertas lakmus 

berwarna 

merah dalam larutan asam dan berwarna biru dalam larutan basa. Kertas lakmus 

berwarna merah jika pH larutan 4,7 atau kurang, dan warna biru jika pH larutan 

8,3 ke atas. Pada kisaran pH 4,7–8,3 sendiri, kertas lakmus mengalami perubahan 

warna dari merah, merah ungu, ungu, biru ungu, biru. Batasan pH dimana terjadi 

perubahan warna indikator disebut trayek perubahan warna. 

Table trayek perubahan pH 
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Indikator Trayek perubahan pH Perubahan warna 

Metil jingga 3,2 – 4,4 Merah – kuning 

Metil merah 4,0 – 5,8 Tidak berwarna – 

merah 

Bromotimol biru 6,0 – 7,6 Kuning – biru 

Lakmus 4,7 – 8,3 Merah – biru 

Fenoftalein  8,2 – 10,0 Tidak berwarna - merah 

. 

5. Indikator universal 

Indikator universal adalah gabungan dari beberapa jenis indikator. Setiap 

komponen indikator universal akan memberikan warna tertentu yang terkait 

dengan nilai pH tertentu. Indikator universal tersedia dalam bentuk larutan dan 

kertas. Penggunaan kertas indikator universal dilakukan dengan meneteskan 

larutan yang pH-nya akan diukur. Variasi warna pH kertas indikator yang 

dihasilkan lalu dibandingkan suatu kode untuk menentukan pH larutan. 

 

 

6. pH meter 

pH meter adalah suatu sel elektrokimia yang memberikan nilai pH dengan 

ketelitian tinggi. pH meter memiliki suatu elektroda yang sensitive terhadap 

konsentrasi ion H+ dalam larutan. Sebelum digunakan, elektroda, tersebut harus 

dikalibrasi dengan car dicelupkan ke dalam larutan standar yang pH-nya sudah 

diketahui. 
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E. Model dan metode pembelajaran 

a. Model : Saintifik dan Discovery Learning 

b. Moetode pembelajaran : Ceramah, praktik, latihan 

F. Media, Alat dan bahan pembelajaran 

a. Media : video, aplikasi online simulasi PhET 

b. Alat dan bahan  : laptop & proyektor, android 

G. Sumber Belajar 

 Youtube  

 Buku paket kimia 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama (2JP) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru mempersiapkan siswa (berdoa, 

absensi). 

2. Guru membuka pembelajaran yang akan 

berlangsung yaitu tentang konsep asam 

basa menurut Arrhenius, bronsted lowry, 

dan lewis dan memberikan apersepsi 

dengan memperlihatkan sebuah gambar 

yang berhubungan dengan larutan asam 

dan basa. Kemudian meminta siswa 

menetukan mana yang bersifat asam, basa 

dan netral. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

dengan mengaitkan apa saja yang 

5 menit 
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dikategorikan bersifat asam dan basa 

dalam kehidupan sehari-hari?. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Inti  Mengamati  

1. Guru membagi siswa dengan 

berkelompok kecil-kecil beranggotakan 6-

7 siswa. 

2. Guru memberikan suatu permasalahan 

kepada setiap kelompok mengenai konsep 

asam basa. 

3. Siswa mengamati video dari youtube 

mengenai fenomena asam basa. 

4. Guru menginstruksikan untuk membuka 

laptop atau android dan membuka laman 

web PhET. 

5. Guru menampilan cara kerja video 

simulasi PhET mengenai asam basa 

melalui youtube. 

6. Siswa mengamati penjelasan guru tentang 

video simulasi PhET yang ditampilkan. 

Menanya  

Siswa bertanya mengenai fenomena yang 

ada di video simulasi PhET tentang 

konsep asam basa. 

30 menit 

Penutup  1. Guru memberikan penguatan terhadap 

hasil diskusi kelompok. 

2. Guru menginformasikan untuk pertemuan 

selanjutnya dengan memberikan arahan 

untuk persiapan kegiatan melakukan 

percobaan dengan simulasi PhET dan 

setelahnya melakukan post-test. 

3. Melakukan evaluasi. 

10 menit 

 



107 
 

 

Pertemuan kedua (2JP) 

a. Indikator : 3.4.2 Mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa 

dengan berbagai indikator. 

b. Model pembelajaran : Discovery Learning 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru mempersiapkan siswa (berdoa, 

absensi). 

2. Guru membuka pembelajaran yang akan 

berlangsung yaitu tentang konsep asam 

basa menurut Arrhenius, bronsted lowry, 

dan lewis dan memberikan apersepsi 

dengan memperlihatkan sebuah gambar 

yang berhubungan dengan larutan asam 

dan basa. Kemudian meminta siswa 

menetukan mana yang bersifat asam, basa 

dan netral. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

dengan mengaitkan apa saja yang 

dikategorikan bersifat asam dan basa 

dalam kehidupan sehari-hari?. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5 menit 

Inti  Stimulation (pemberian ransangan) 

1. Guru membagi siswa dengan 

berkelompok kecil-kecil beranggotakan 5 

siswa. 

2. Guru memberikan suatu permasalahan 

kepada setiap kelompok mengenai konsep 

asam basa. 

3. Guru menginstruksikan untuk membuka 

laptop atau android dan membuka laman 

web PhET. 

4. Guru menampilan cara kerja video 

30 menit 
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simulasi PhET mengenai asam basa 

melalui youtube. 

5. Siswa mengamati penjelasan guru tentang 

video simulasi PhET yang ditampilkan. 

Menanya  

Siswa bertanya mengenai fenomena yang 

ada divideo simulasi PhET tentang konsep 

asam basa. 

Mengumpulkan data 

1. Siswa dalam kelompok melakukan 

percobaan dengan simulasi PhET 

mengenai larutan asam basa. 

2. Siswa melakukan kajian pustaka dari 

sumber internet seperti youtube. 

3. Guru membimbing siswa selama 

melakukan percobaan dengan simulasi 

PhET. 

Mengasosiasikan  

Setiap kelompok menyimpulkan hasil 

percobaan yang telah dilakukan dengan 

simulasi PhET tentang mengidentifikasi 

sifat larutan asam dan basa dengan 

berbagai indikator. 

Mengkomunikasikan  

1. Setiap kelompok mempersentasikan hasil 

percobaan yang telah dilakukan 

2. Siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari dengan bantuan guru. 

3. Siswa melakukan post-test mengenai 

percobaan yang dilakukan dengan 

simulasi PhET. 

Penutup  1. Guru memberikan penguatan terhadap 

hasil diskusi kelompok. 

10 menit 
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2.  

3. Guru memberikan lembar wawancara 

siswa. 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran 

dengan berdo’a.  
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LEMBAR KERJA SISWA 

INDIKATOR ASAM BASA 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : X TLM 3/I 

Indikator : 

 Melakukan pengujian beberapa larutan dengan menggunakan berbagai indikator pada 

simulasi PhET 

 Mengelompokkan larutan ke dalam asam dan basa 

 Menyimpulkan hasil percobaan    

Materi pembelajaran : 

1) Siswa dapat memahami penggunaan simulasi PhET 

2) Siswa dapat mengetahui larutan yang bersifat asam, basa dan netral 

3) Siswa dapat menentukan pH larutan yang diuji dengan menggunakan indikator 

universal 

Alat dan bahan : 

 PhET Simulation : Larutan asam basa pH scale 

 Laptop, Android 

 Lembar kerja siswa materi indikator asam basa 

Prosedur kerja : 

1. Siapkan peralatan yang dibutuhkan 

2. Buka dan tonton video tutorial dari youtube 

3. Buka simulasi PhET : 

http://phet.colorado.edu/en/get-phet/full-install. 

4. Klik simulasi dengan judul Chemistry (kimia) 

 
5. Pilih dan klik pH scale : basics 

Lampiran D 

http://phet.colorado.edu/en/get-phet/full-install
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6. Klik tombol play “►” 

 
7. Lakukan simulasi dari berbagai bahan yang telah tersedia didalamnya. 

 

Data pengamatan : 

Bahan pH Sifat larutan 

Larutan pembersih pipa 

(drain cleaner) 

  

Sabun cuci tangan (hand 

soap) 

  

Darah (blood)   

Muntah (vomit)   

Air ludah (spit)   

Air (water)   

Susu (milk)   

Sup ayam (chicken soup)   

Kopi (coffee)   

Jus jeruk (orange jus)   

 

Kesimpulan:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Evaluasi : 
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1. Jelaskanlah dengan kata-kata kamu sendiri tentang larutan yang bersifat asam, basa, 

dan netral! 

Jawab: : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………. 

2. Apakah kegunaan indikator universal? 

Jawab: : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

3. Bagaimana cara kalian mengidentifikasi perkiraan nilai pHnya? 

Jawab: : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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KISI-KISI SOAL KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA 

No

. 

Indikator 

KPS 

Indikator 

asam 

basa 

Indikator 

Soal 

Level 

Soal 

Kognitif 

Soal Jawaban 

1. Mengamati 

(observasi) 

Mengident

ifikasi 

sifat 

larutan  

asam dan 

basa 

dengan 

berbagai  

Indikator. 

Mengamati 

larutan 

asam basa 

dengan 

menggunak

an indikator 

asam basa 

melalui 

simulasi 

PhET. 

C4 Suatu larutan ada yang bersifat asam, 

netral, dan ada yang bersifat basa. Untuk 

menentukan sifat dari suatu larutan 

tersebut ditentukan dari nilai pH yang 

diukur dari berbagai macam indikator 

asam basa. Berikut ada berbagai ukuran 

pH dari sebuah larutan. 

Tentukanlah!  

a. sifat masing-masing larutan! 

b. pH masing-masing larutan dari 

indikator tersebut! 

Hasil pengamatan : 

 

 
(gambar a) 

 

 

A. Gambar a : larutan asam 

Gambar b : larutan asam 

Gambar c : larutan netral 

Gambar d : larutan basa 

B. Gambar a : 2 

Gambar b : 6 

Gambar c : 7 

Gambar d : 12 

Lampiran E 



114 
 

 

 
(gambar b) 

 

 
(gambar c) 

 

 
(gambar d) 

 

2. Mengelomp

okkan 

(klasifikasi) 

Mengident

ifikasi 

larutan 

Siswa 

mengelomp

okkan sifat 

C3 Berdasarkan sifatnya, asam basa terdiri 

dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, 

dan basa lemah. Kelompokkanlah larutan 

 Asam kuat : jus jeruk, muntah, 

soda 
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asam basa dari sebuah 

larutan. 

berikut ini berdasarkan sifatnya! 

Asam 

kuat 

Basa 

kuat 

Asam 

lemah 

Basa 

lemah 

Sabun 

cuci 

tangan 

Kopi  Cairan 

Muntah  

Drain 

cleaner 

Jus 

jeruk 

Susu  Soda  Shampo 

 

 Asam lemah : kopi, susu 

 Basa kuat : drain cleaner 

 Basa lemah : sabun cuci tangan, 

shampo 

3.   Memahami 

indikator 

larutan 

asam basa 

C3 Berikut hasil uji berbagai larutan dengan 

indikator universal pada simulasi PhET. 

tentukanlah sifat larutan asam, basa dan 

netral. Dan tentukan pH >7, <7, atau = 7. 

Larutan 

yang diuji 

Sifat 

larutan  

pH 

Orange jus   

Water    

Hand soap   
 

Larutan 

yang diuji 

Sifat 

larutan  

pH 

Orange jus Asam <7 

Water  Netral =7 

Hand Soap Basa  >7 
 

4. Meramalka

n  

Mengident

ifikasi 

larutan 

asam basa 

Meramalka

n konsep 

asam basa 

dengan 

menggunak

an indikator 

asam basa 

C2 Diantara larutan berikut : 

 Darah  

 Susu  

 Drain Cleaner 

Manakah yang termasuk Asam, Basa dan 

Netral? jelaskan! 

yang termasuk sifat asam adalah susu, 

Karna pH nya < 7 atau 6,5 jika diukur 

padaindikator universal. Dan yang 

termasuk sifat netral adalah darah, dan 

yang termasuk sifat basa adalah drain 

cleaner karna pH nya > 7.  

5.   Meramalka

n konsep 

asam basa 

dengan 

menggunak

an indikator 

asam basa 

C2 Darah merupakan salah satu komponen 

terpenting dalam tubuh, oleh karena iitu 

pH darah harus tetap dijaga agar tetap 

stabil demi kesehatan tubuh kita.  

Dari pernyataan di atas, coba ramalkan 

kira-kira apa yang akan terjadi ketika 

darah kita diuji cobakan pada media PhET 

menggunakan indikator universal? 

pH darah yang diuji sebesar 7,4. Dan 

ini termasuk sifat netral. pH tubuh 

dalam keadaan normal idealnya 

berkisar pada rentang netral, 

cenderung basa, yaitu sekitar 7.35 

sampai 7.45. Kadar pH yang kurang 

dari 7 dikatakan bersifat asam dan jika 

lebih dari 7 sudah tergolong basa. 
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6. Menerapkan 

konsep 

Menjelask

an sifat 

asam basa 

Menerapkan 

konsep 

asam basa 

dalam 

industry 

farmasi 

C3 Promag adalah salah satu hasil produk 

industry farmasi. Megapa dapat 

dimanfaatkan sebagai obat mag? Jelaskan 

dengan konsep asam basa! 

Karena promag bersifat basa. Prinsip 

kerja dari promag itu adalah 

menurunkan kadar asam didalam 

lambung manusia. Dikarenakan obat 

mag bersifat basa, maka ketika zat 

mag yang dikomsumsi akan bereaksi 

dengan asam yang membuat kadar 

asam menurun. 

7.  Mengident

ifikasi 

sifat 

larutan  

asam dan 

basa 

dengan 

berbagai  

Indikator. 

Siswa 

menjelaskan 

sifat asam, 

basa dan 

netral 

larutan 

berdasarkan 

percobaan 

yang sudah 

dilakukan. 

C2 Berdasarkan percobaan yang sudah 

dilakukan menggunakan simulasi PhET 

dengan indikator universal, jelaskan 

mengenai sifat asam, basa dan netral! 

 

Indikator universal : 

Rentang pH < 7 = asam. 

Rentang pH > 7 = basa 

Dan pH 7 = netral. 

8.   Memahami 

indikator 

larutan 

asam dan 

basa 

C3 Suatu larutan diukur menggunakan 

indikator universal dan menghasilkan pH 

10 dimana termasuk larutan basa. 

bagaimana jika indikator universal 

tersebut di ukur dalam larutan yang 

menghasilkan pH 6,5. Apakah termasuk 

asam, basa atau netral? Jelaskan!  

Termasuk asam dikarenakan pH nya < 

7, jika larutan basa pH nya > 7, dan 

jika larutan netral pH = 7.  

9.   Menerapkan 

konsep 

asam basa 

dengan 

menentukan 

sifat suatu 

zat. 

C4 Perhatikan data berikut! 

No. Zat pH Sifat 

1. A 8,5  

2.  B 7   

3. C 13,4   

4.  D 2   

Tentukan mana yang sifat larutan dalam 

Larutan A : basa, karna pH > 7 

Larutan B : netral, karna pH = 7 

Larutan C : basa, karna Ph > 7 

Larutan D : asam, karna pH < 7 
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tabel tersebut! 

10. Melakukan 

percobaan 

 Menentukan 

nama alat 

dan bahan 

yang 

digunakan 

pada 

simulasi 

PhET serta 

cara kerja  

untuk 

menentukan 

pH suatu 

larutan 

asam basa 

C3 Siswa melakukan percobaan dengan 

menggunakan simulasi PhET tentang 

penentuan pH larutan. Pada simulasi 

tersebut terdapat 2 indikator asam basa 

dan beberapa bahan yang dapat 

digunakan. Siswa diberi instruksi untuk 

melakukan percobaan penentuan pH dari 

beberapa larutan yang tersedia. Apa saja 

alat dan bahan tersebut dan bagaimana 

langkah-langkah percobaannya? 

1. Bahan : air, asam kuat (misal : 

HCl), asam lemah (misal : kopi), 

basa kuat (misal : drain cleaner) 

basa lemah (misal : sabun) 

2. Alat : pH meter, Indikator 

universal 

3. Cara kerja : 

- Tuangkan larutan  

- Celupkan pH meter atau 

indikator universal 

- Lihat pH yang didapat 

 

11. Mengkomu

nikasikan  

Mengident

ifikasi 

sifat 

larutan  

asam dan 

basa 

dengan 

berbagai  

Indikator. 

Menghubun

gkan pH 

asam dan 

basa dengan 

kategorinya. 

C5 Berdasarkan percobaan yang telah 

dilakukan, lengkapilah table dibawah ini 

dengan benar. Kemudian berikanlah 

kesimpulan dari hasil tersebut! 

No. Bahan  pH Kategori  

1. Kopi  … … 

2. … 7 … 

3. Darah  … Netral  

4. …. … Asam  

5. …. 1 …. 

6. Hand soap 10 …. 

7. …. 6,5 …. 

8. Soda pop … Asam  

9. …. … Basa  

10. …. 7,4 … 
 

No. Bahan  pH Kategori  

1. Kopi  5 Asam 

lemah 

2. Water  7 Netral  

3. Darah  7,4 Netral  

4. Orange 

juice 

3,5 Asam 

kuat 

5. Battery 

acid 

1 Asam 

kuat 

6. Hand soap 10 Basa 

lemah 

7. Milk  6,5 Asam 

lemah 

8. Soda pop 2,5 Asam 

kuat 
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9. Drain 

cleaner 

13 Basa kuat 

10. Spit  7,4 Netral  

Dari percobaan yang telah dilakukan 

terdapat ada 5 kategori dari hasil 

simulasi, yaitu : 

a. Asam kuat, dimana Ph antara 1-

3,5. Larutan yang termasuk 

adalah orange juice, battery acid, 

dan soda pop. 

b. Asam lemah, dimana pH antara 

4-6,5. Larutan yang termasuk 

adalah kopi dan milk. 

c. Netral, larutannya adalah water, 

blood, dan spit. 

d. Basa kuat, dimana pH antara 12-

14. Larutan yang termasuk 

adalah drain cleaner. 

e. Basa lemah, dimana pH antara 8-

11. Larutannya adalah hand soap. 

12.   Menghubun

gkan tingkat 

keasaman 

suatu 

larutan 

dengan 

satuan pH 

C5 Tingkat keasaman suatu larutan  (derajat 

keasaman) dapat dinyatakan dengan suatu 

pH. Skala pH berkisar antara 0-14. 

 Jika pH larutan < 7, larutan bersifat 

asam 

 Jika pH larutan > 7, larutan bersifat 

basa 

 Jika pH larutan = 7, larutan bersifat 

netral 

Bagaimana hubungan tersebut? 

Semakin kecil harga pH, berarti 

semakin kuat sifat asam dan semakin 

lemah sifat basa. Sebaliknya, semakin 

besar harga pH, berarti semakin kuat 

sifat basa dan semakin lemah sifat 

asam. 
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RUBRIK PENILAIAN TES KETERAMPILAN PROSES SAINS PADA MATERI ASAM BASA 

Nama Sekolah : SMK Abdurrab Pekanbaru 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Jurusan : X. TLM 3 

Materi Pokok : Asam Basa 

Jumlah Soal : 12 

No. Indikator Soal Aspek KPS Soal Penilaian 

1. Mengamati larutan 

asam basa dengan 

menggunakan 

indikator asam basa 

melalui simulasi 

PhET. 

Mengamati 

(observasi) 

Suatu larutan ada yang bersifat asam, netral, 

119a nada yang bersifat basa. Untuk 

menentukan sifat dari suatu larutan tersebut 

ditentukan dari nilai pH yang diukur dari 

berbagai macam indikator asam basa. Berikut 

ada berbagai ukuran pH dari sebuah larutan. 

Tentukanlah!  

c. sifat masing-masing larutan! 

d. pH masing-masing larutan dari 

indikator tersebut! 

Hasil pengamatan : 

 

 

0. Siswa tidak menjawab 

1. Siswa menjawab namun tidak tepat 

2. Siswa menjawab tepat namun tanpa 

reaksi 

3. Siswa menjawab dengan tepat namun 

reaksi salah 

4. Siswa menjawab dengan tepat dan 

reaksi benar 

Lampiran F 
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(gambar a) 

 

 

 
(gambar b) 

 

 
(gambar c) 

 

 
(gambar d) 
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2. Siswa 

mengelompokkan 

sifat dari sebuah 

larutan. 

Mengelompokk

an (klasifikasi) 

Berdasarkan sifatnya, asam basa terdiri dari 

asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa 

lemah. Kelompokkanlah larutan berikut ini 

berdasarkan sifatnya! 

Asam 

kuat 

Basa 

kuat 

Asam 

lemah 

Basa 

lemah 

Sabun 

cuci 

tangan 

Kopi  Cairan 

Muntah  

Drain 

cleaner 

Jus jeruk  Susu  Soda  Shampoo  
 

0. Siswa tidak menjawab 

1. Siswa menjawab namun tidak tepat 

2. Siswa menjawab empat, namun salah 

satu tidak tepat 

3. Siswa menjawab empat dengan tepat 

namun tidak beralasan 

4. Siswa menjawab semua dengan tepat 

dan beralasan 

3. Memahami indikator 

larutan asam basa 

Mengelompokk

an (klasifikasi) 

Berikut hasil uji berbagai larutan dengan 

indikator universal pada simulasi PhET. 

tentukanlah sifat larutan asam, basa dan netral. 

Dan tentukan pH >7, <7, atau = 7. 

Larutan 

yang diuji 

Sifat 

larutan  

pH 

Orange jus   

Water    

Hand soap   
 

0. Siswa tidak menjawab 

1. Siswa menjawab namun tidak tepat 

2. Siswa menjawab tiga, namun salah 

satu tidak tepat 

3. Siswa menjawab tiga dengan tepat 

namun tidak beralasan 

4. Siswa menjawab semua dengan tepat 

dan beralasan 

4. Meramalkan konsep 

asam basa dengan 

menggunakan 

indikator asam basa 

Meramalkan  Diantara larutan berikut : 

 Darah  

 Susu  

 Drain Cleaner 

Manakah yang termasuk Asam, Basa dan 

Netral? jelaskan! 

0. Siswa tidak menjawab 

1. Siswa menjawab namun tidak tepat 

2. Siswa menjawab tiga, namun salah 

satu tidak tepat 

3. Siswa menjawab tiga dengan tepat, 

namun tidak beralasan 

4. Siswa menjawab dua dengan tepat dan 

beralasan 

5. Meramalkan konsep 

asam basa dengan 

menggunakan 

indikator asam basa 

Meramalkan  Darah merupakan salah satu komponen 

terpenting dalam tubuh, oleh karena itu pH 

darah harus tetap dijaga agar tetap stabil demi 

kesehatan tubuh kita.  

0. Siswa tidak menjawab 

1. Siswa menjawab namun tidak tepat 

2. Siswa menjawab namun ada beberapa 

yang kurang tepat 
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Dari pernyataan di atas, coba ramalkan kira-

kira apa yang akan terjadi ketika darah kita 

diuji. Cobakan pada media PhET menggunakan 

indikator universal? 

3. Siswa menjawab dengan tepat tetapi 

tanpa reaksi 

Siswa menjawab dengan tepat dan reaksi 

yang tepat 

6. Menerapkan konsep 

asam basa dalam 

industry farmasi 

Menerapkan 

konsep 

Promag adalah salah satu hasil produk industry 

farmasi. Megapa dapat dimanfaatkan sebagai 

obat mag? Jelaskan dengan konsep asam basa! 

0. Siswa tidak menjawab 

1. Siswa menjawab namun tidak tepat 

2. Siswa menjawab namun ada beberapa 

yang kurang tepat 

3. Siswa menjawab dengan tepat tetapi 

tanpa reaksi 

4. Siswa menjawab dengan tepat dan 

reaksi yang tepat 

7. Siswa menjelaskan 

sifat asam, basa dan 

netral larutan 

berdasarkan 

percobaan yang sudah 

dilakukan. 

Menerapkan 

konsep 

Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan 

menggunakan simulasi PhET dengan indikator 

universal, jelaskan mengenai sifat asam, basa 

dan netral! 

 
 
 

0. Siswa tidak menjawab 

1. Siswa menjawab namun tidak tepat 

2. Siswa menjawab tiga, namun salah 

satu tidak tepat 

3. Siswa menjawab tiga dengan tepat 

namun tidak beralasan 

4. Siswa menjawab semua dengan tepat 

dan beralasan 

8. Memahami indikator 

larutan asam dan basa 

Menerapkan 

konsep 

Suatu larutan diukur menggunakan indikator 

universal dan menghasilkan pH 10 dimana 

termasuk larutan basa. bagaimana jika 

indikator universal tersebut di ukur dalam 

larutan yang menghasilkan pH 6,5. Apakah 

termasuk asam, basa atau netral? Jelaskan! 

 

 

 

 

0. Siswa tidak menjawab 

1. Siswa menjawab namun tidak tepat 

2. Siswa menjawab namun ada beberapa 

yang kurang tepat 

3. Siswa menjawab dengan tepat namun 

tidak beralasan 

4. Siswa menjawab semua dengan tepat 

dan beralasan 
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9. Menerapkan konsep 

asam basa dengan 

menentukan sifat 

suatu zat. 

Menerapkan 

konsep 

Perhatikan data berikut! 

No. Zat pH Sifat 

1. A 8,5  

2.  B 7   

3. C 13,4   

4.  D 2   

Tentukan mana yang sifat larutan dalam tabel 

tersebut! 

0. Siswa tidak menjawab 

1. Siswa menjawab namun tidak tepat 

2. Siswa menjawab empat, namun salah 

satu tidak tepat 

3. Siswa menjawab empat dengan tepat 

namun tidak beralasan 

4. Siswa menjawab semua dengan tepat 

dan beralasan 

10. Menentukan nama 

alat dan bahan yang 

digunakan pada 

simulasi PhET serta 

cara kerja  untuk 

menentukan pH suatu 

larutan asam basa 

Melakukan 

percobaan 

Siswa melakukan percobaan dengan 

menggunakan simulasi PhET tentang 

penentuan pH larutan. Pada simulasi tersebut 

terdapat 2 indikator asam basa dan beberapa 

bahan yang dapat digunakan. Siswa diberi 

instruksi untuk melakukan percobaan 

penentuan pH dari beberapa larutan yang 

tersedia. Apa saja alat dan bahan tersebut dan 

bagaimana langkah-langkah percobaannya? 

4. Siswa tidak menjawab 

5. Siswa menjawab namun tidak tepat 

6. Siswa menjawab namun ada beberapa 

yang kurang tepat 

7. Siswa menjawab dengan tepat tetapi 

tanpa reaksi 

8. Siswa menjawab dengan tepat dan 

reaksi yang tepat 

11. Menghubungkan pH 

asam dan basa 

dengan kategorinya. 

Mengkomunika

sikan  

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, 

lengkapilah table dibawah ini dengan benar. 

Kemudian berikanlah kesimpulan dari hasil 

tersebut! 

No. Bahan  pH Kategori  

1. Kopi  … … 

2. … 7 … 

3. Darah  … Netral  

4. … … Asam  

5. … 1 … 

6. Hand soap 10 … 

7. … 6,5 … 

8. Soda pop … Asam  

9. … … Basa  

0. Siswa tidak menjawab 

1. Siswa menjawab namun tidak tepat 

2. Siswa menjawab sepuluh, namun 

salah satu tidak tepat 

3. Siswa menjawab sepuluh dengan tepat 

namun tidak beralasan 

4. Siswa menjawab semua dengan tepat 

dan beralasan 
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10. … 7,4 … 
 

12. Menghubungkan 

tingkat keasaman 

suatu larutan dengan 

satuan pH 

Mengkomunika

sikan  

Tingkat keasaman suatu larutan  (derajat 

keasaman) dapat dinyatakan dengan suatu pH. 

Skala pH berkisar antara 0-14. 

 Jika pH larutan < 7, larutan bersifat 

asam 

 Jika pH larutan > 7, larutan bersifat 

basa 

 Jika pH larutan = 7, larutan bersifat 

netral 

Bagaimana hubungan tersebut? 

0. Siswa tidak menjawab 

1. Siswa menjawab namun tidak tepat 

2. Siswa menjawab namun ada beberapa 

yang kurang tepat 

3. Siswa menjawab dengan tepat tetapi 

tanpa reaksi 

4. Siswa menjawab dengan tepat dan 

reaksi yang tepat 
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VALIDASI ISI OLEH AHLI TERHADAP INSTRUMEN TES SOAL 

KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA 

PADA MATERI ASAM BASA 

Nama Validator : Lazulva, M.Si 

Keahlian : Dosen Pendidikan Kimia 

Judul Skripsi : Analisis Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X Menggunakan Virtual 

Laboratory Physics Education Technology (PhET) Pada Materi Indikator 

Asam Basa 

Penyusun : Raysha Adilla 

Pembimbing : Lisa Utami, S.Pd., M.Si 

Instansi : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Kimia Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Dengan hormat, 

Saya memohon bantuan kepada bapak/ibu untuk bersedia memvalidasi instrument tes soal. 

Instrument ini ditujukan untuk mengetahui pendapat bapak/ibu mengenai instrument yang 

akan saya gunakan dalam penelitian. Penilaian saran dan koreksi dari bapak/ibu akan sangat 

bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari instrument yang saya 

gunakan. Atas ketersedian bapak/ibu mengisi lembar validasi ini saya mengucapkan 

terimakasih. 

Petunjuk berdasarkan pendapat bapak/ibu, berilah tanda centang (√) pada kotak yang tersedia 

dengan skala penilaian sebagai berikut : 

4 : Sangat baik 

3 : Baik 

2 : Kurang baik 

1 : Tidak baik 

NO. Indikator Validasi  Nilai Validasi   

  1 2 3 4 

1. Kesesuaian aspek dengan indikator     

2. Ketepatan penggunaan kata/bahasa     

3. Indikator tidak menimbulkan penafsiran ganda     

4. Kejelasan yang dapat dipahami dan ditentukan 

dari indikator 

    

 

Kesimpulan secara umum terhadap instrument
*
. 
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a. Layak digunakan 

b. Layak digunakan dengan perbaikan 

c. Tidak layak digunakan 

Saran : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………. 

*Lingkar pilihan jawaban  

 Pekanbaru,    Agustus 2021  

 Validator,  

 

 Lazulva, M.Si 
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SOAL VALIDASI KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMK ABDURRAB 

PEKANBARU 

Nama :  

Sekolah  : SMK Abdurrab Pekanbaru 

Kelas  : 

1. Suatu larutan ada yang bersifat asam, netral, dan ada yang bersifat basa. Untuk 

menentukan sifat dari suatu larutan tersebut ditentukan dari nilai pH yang diukur dari 

berbagai macam indikator asam basa. Berikut ada berbagai ukuran pH dari sebuah 

larutan. Tentukanlah!  

a. Sifat masing-masing larutan! 

b. pH masing-masing larutan dari indikator tersebut! 

Hasil pengamatan : 

 

 

(gambar a) 

 

 

(gambar b) 

 

 

 

 

(gambar c) 

 

 

(gambar d)
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2. Berdasarkan sifatnya, asam basa terdiri dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan 

basa lemah. Kelompokkanlah larutan berikut ini berdasarkan sifatnya! 

Asam 

kuat 

Basa 

kuat 

Asam 

lemah 

Basa 

lemah 

Sabun 

cuci 

tangan 

Kopi  Cairan 

Muntah  

Drain 

cleaner 

Jus 

jeruk 

Susu  Soda  Shampoo  

3. Berikut hasil uji berbagai larutan dengan indikator universal pada simulasi PhET. 

tentukanlah sifat larutan asam, basa dan netral. Dan tentukan pH >7, <7, atau = 7.  

Larutan yang 

diuji 

Sifat larutan pH 

Orange jus   

Water    

Hand soap   

4. Diantara larutan berikut : 

- Darah  

- Susu  

- Drain Cleaner 

Manakah yang termasuk Asam, Basa dan Netral? jelaskan! 

5. Darah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh, oleh karena iitu pH 

darah harus tetap dijaga agar tetap stabil demi kesehatan tubuh kita.  

Dari pernyataan di atas, coba ramalkan kira-kira apa yang akan terjadi ketika darah 

kita diuji cobakan pada media PhET menggunakan indikator universal? 

6. Promag adalah salah satu hasil produk industri farmasi. Megapa dapat dimanfaatkan 

sebagai obat mag? Jelaskan dengan konsep asam basa! 

7. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan menggunakan simulasi PhET dengan 

indikator universal, jelaskan mengenai sifat asam, basa dan netral! 

 
 

8. Suatu larutan diukur menggunakan indikator universal dan menghasilkan pH 10 

dimana termasuk larutan basa. bagaimana jika indikator universal tersebut di ukur 

dalam larutan yang menghasilkan pH 6,5. Apakah termasuk asam, basa atau netral? 

Jelaskan! 
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9. Perhatikan data berikut! 

No. Zat pH Sifat  

1. A 8,5  

2. B 7  

3. C 13,4  

4. D 2  

Tentukan mana yang sifat larutan dalam tabel tersebut! 

10. Siswa melakukan percobaan dengan menggunakan simulasi PhET tentang penentuan 

pH larutan. Pada simulasi tersebut terdapat 2 indikator asam basa dan beberapa bahan 

yang dapat digunakan. Siswa diberi instruksi untuk melakukan percobaan penentuan 

pH dari beberapa larutan yang tersedia. Apa saja alat dan bahan tersebut dan 

bagaimana langkah-langkah percobaannya? 

11. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, lengkapilah tabel dibawah ini dengan 

benar. Kemudian berikanlah kesimpulan dari hasil tersebut! 

No. Bahan  pH Kategori 

1. Kopi  … … 

2. …. 7 … 

3. Darah  … Netral  

4. …. … Asam  

5. …. 1 … 

6. Hand soap 10 … 

7. …. 6,5 … 

8. Soda pop … Asam  

9. …. … Basa  

10. …. 7,4 … 

 

12. Tingkat keasaman suatu larutan  (derajat keasaman) dapat dinyatakan dengan suatu 

pH. Skala pH berkisar antara 0-14. 

 Jika pH larutan < 7, larutan bersifat asam 

 Jika pH larutan > 7, larutan bersifat basa 

 Jika pH larutan = 7, larutan bersifat netral 

Bagaimana hubungan tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA MENGGUNAKAN  

VIRTUAL LABORATORY PhET 

Nama siswa : 

Hari/Tanggal : 

Indikator KPS Pertanyaan Jawaban 

Keterampilan 

mengamati 

Saat fokus dalam proses pembelajaran, 

apakah kamu mengalami kesulitan 

untuk memahami materi? Berikan 

alasanmu! 

 

 Apakah kamu mengalami kesulitan 

saat mengamati pembelajaran 

menggunakan media PhET? Berikan 

alasanmu! 

 

Keterampilan 

mengelompokkan 

Apakah kamu mengalami kesulitan 

membedakan sifat larutan berdasarkan 

indikator asam basa yang ditampilkan 

pada media PhET? 

 

Keterampilan 

meramalkan 

Apakah kamu dapat menentukan yang 

akan diperoleh sebelum melakukan 

percobaan menggunakan media PhET? 

Berikan alasanmu! 

 

Keterampilan 

melakukan 

percobaan 

Apakah kamu mengalami kesulitan 

dalam langkah-langkah percobaan 

menggunakan media PhET? 
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Keterampilan 

menerapkan konsep 

Saat kamu mengerjakan soal latihan 

dan post-test, apakah kamu mengalami 

kesulitan? Berikan alasanmu! 

 

Keterampilan 

mengkomunikasikan 

Apakah kamu mengajukan pertanyaan 

selama kegiatan pembelajaran? 

Berikan alasanmu! 

 

 Apakah kamu mengalami kesulitan 

saat menjelaskan hasil percobaan yang 

telah dilakukan? Berikan alasanmu! 

 

 Apakah kamu menyampaikan ide 

dalam diskusi kelompok? Berikan 

alasanmu! 

 

 Apa saja kesulitan yang kamu alami 

saat mendiskusikan percobaan atau 

hasil percobaan? Berikan alasanmu! 
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DATA HASIL TES SOAL KPS KELAS X TLM 3 

 

soal 1 % soal 2 % soal 4 % soal 7 soal 8 soal 9 Total % soal 10 % soal 11 soal 12 Total % Total skor

Vigo Andrean 4 100 2 50 1 25 1 1 3 5 62,5 3 75 1 1 2 25 334,5

Mia Ayu Lestari 4 100 2 50 1 25 1 1 0 2 25 3 75 1 1 2 25 291

Anggi Puspita Sari 1 25 1 25 2 50 2 1 3 6 75 3 75 3 2 5 62,5 274

Nieza Mardiana 4 100 1 25 1 25 1 1 1 3 25 4 100 3 2 5 62,5 296

Nurul Azkiyah 3 75 2 50 1 25 1 0 0 1 12,5 4 100 3 1 4 50 278,5

Rahmat Rianda 4 100 2 50 1 25 4 4 3 11 137,5 4 100 2 2 4 50 449,5

Nayaka Tantria 4 100 1 25 1 25 1 2 1 4 37,5 2 50 3 2 5 62,5 258,5

Ella Nahdatul 4 100 1 25 1 25 1 1 3 5 25 2 50 3 3 6 7,5 249

Nofelia Amanda 3 75 1 25 1 25 2 3 3 8 100 2 50 3 3 6 7,5 304

Nabila Dhiyah Luthfi 1 25 2 50 1 25 1 0 2 3 12,5 2 50 3 1 4 50 178,5

Oriza Sativa Kemuning 3 75 1 25 1 25 1 3 0 4 50 4 100 3 3 6 7,5 298

Putri Rahmawati 3 75 3 75 4 100 3 4 3 10 125 3 75 4 4 8 100 491

Rizki Alfitrah 4 100 1 25 4 100 3 4 3 10 87,5 4 100 3 2 5 62,5 450,5

Dinda Firza 3 75 3 75 4 100 3 4 3 10 87.5 2 50 3 1 4 50 336

Amanda Reza 3 75 3 75 3 75 1 1 3 5 25 3 75 3 1 4 50 351

Fani Rahmania 3 75 3 75 2 50 4 3 2 9 87,5 3 75 3 3 6 7,5 397,5

Nur'aidina Saputri 4 100 3 75 2 50 4 2 3 9 112,5 4 100 3 2 5 62,5 473,5

Adiba Husna Soraya 4 100 2 50 3 75 4 3 2 9 87,5 4 100 3 3 6 7,5 449,5

Dwi Fatma Sari 3 75 1 25 4 100 3 3 2 8 75 3 75 3 3 6 7,5 383

Maiza Suriani 3 75 2 50 4 100 3 3 3 9 75 3 75 3 3 6 7,5 411

81,25 46,25 52,5 61,875 77,5 38,25 6954,5

Melakukan Percobaan Mengkomunikasikan

Nama Siswa

Mengamati Mengelompokkan Meramalkan Menerapkan Konsep

Lampiran J 
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Data mentah soal siswa

No. Nama Siswa soal 1 soal 2 soal 3 soal 4 soal 5 soal 6 soal 7 soal 8 soal 9 soal 10 soal 11 soal 12 Total

1 Tri Juliani 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 3 21

2 Winoyani 1 1 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 22

3 M. Hafiz 1 1 2 1 3 2 1 3 1 2 1 1 19

4 Ahdi Hafizan 2 1 2 2 3 2 1 1 3 1 1 2 21

5 Alya 2 2 3 2 2 2 2 4 4 3 1 2 29

6 Sarah Ningsih 3 1 3 1 2 2 4 3 3 2 3 3 30

7 Sovia Mawaddah 3 1 3 3 3 3 1 2 1 1 3 1 25

8 Fitri 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 34

9 Salsa Aulia 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 4 3 32

10 Reva Nabila 1 1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 3 23

11 Syafira Ulva 4 3 1 4 4 3 3 3 4 3 4 4 40

12 Syarifah Sartika 3 1 3 2 2 3 3 4 3 4 3 1 32

13 Rahma Azkia 4 3 4 2 2 2 3 4 3 2 3 3 35

14 M. Fiqrizal 3 3 4 3 1 1 2 2 2 1 2 3 27

15 Nadia Ahya 4 3 3 2 1 4 4 3 1 3 2 2 32

16 Putri Suci 1 3 1 3 1 2 4 2 1 3 2 2 25

17 Putri Marito 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 23

18 Hafiz Alfarizi 3 1 3 4 2 3 3 2 1 2 3 3 30

19 Lisa Asnelly 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 1 3 33

20 Fatma Utari 4 1 3 1 3 2 1 3 3 2 1 2 26

r tabel 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438

r hitung 0,6977335 0,601132 0,18366418 0,47842548 0,123967 0,253444 0,5469829 0,5692 0,459056 0,5907372 0,45037458 0,5715518

rata2 skor 2,4 1,85 2,7 2,4 2,25 2,4 2,2 2,4 2,35 2,25 2,45 2,3

skor max 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TK 0,6 0,4625 0,675 0,6 0,5625 0,6 0,55 0,6 0,5875 0,5625 0,6125 0,575

Kriteria SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG

Mengamati

Mengelompokkan

Meramalkan

Menerapkan Konsep

Melakukan Percobaan

Mengkomunikasikan

Lampiran K 
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Correlations 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 Total 

X1 Pearson Correlation 1 .247 .354 .161 .104 .247 .400 .481
*
 .252 .217 .059 .317 .698

**
 

Sig. (2-tailed)  .294 .126 .498 .662 .293 .080 .032 .283 .357 .805 .174 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2 Pearson Correlation .247 1 .007 .442 -.282 -.066 .372 .295 .210 .318 .287 .421 .601
**
 

Sig. (2-tailed) .294  .977 .051 .229 .781 .106 .207 .375 .172 .219 .064 .005 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3 Pearson Correlation .354 .007 1 -.100 -.193 -.154 .011 .225 -.054 -.032 -.019 .057 .184 

Sig. (2-tailed) .126 .977  .674 .415 .516 .962 .341 .820 .893 .937 .812 .438 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X4 Pearson Correlation .161 .442 -.100 1 .000 .207 .236 -.111 .009 .148 .259 .414 .478
*
 

Sig. (2-tailed) .498 .051 .674  1.000 .381 .317 .641 .969 .533 .271 .070 .033 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5 Pearson Correlation .104 -.282 -.193 .000 1 .091 -.430 .000 .241 .167 .044 .101 .124 

Sig. (2-tailed) .662 .229 .415 1.000  .703 .059 1.000 .305 .482 .853 .673 .603 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X6 Pearson Correlation .247 -.066 -.154 .207 .091 1 .161 .062 -.199 .379 .177 -.285 .253 

Sig. (2-tailed) .293 .781 .516 .381 .703  .497 .794 .401 .099 .456 .224 .281 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X7 Pearson Correlation .400 .372 .011 .236 -.430 .161 1 .294 -.101 .359 .183 .386 .547
*
 

Sig. (2-tailed) .080 .106 .962 .317 .059 .497  .208 .673 .121 .440 .093 .013 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X8 Pearson Correlation .481
*
 .295 .225 -.111 .000 .062 .294 1 .398 .467

*
 .020 -.023 .569

**
 

Sig. (2-tailed) .032 .207 .341 .641 1.000 .794 .208  .082 .038 .933 .924 .009 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X9 Pearson Correlation .252 .210 -.054 .009 .241 -.199 -.101 .398 1 .201 .131 .361 .459
*
 

Sig. (2-tailed) .283 .375 .820 .969 .305 .401 .673 .082  .395 .582 .118 .042 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X10 Pearson Correlation .217 .318 -.032 .148 .167 .379 .359 .467
*
 .201 1 .086 .028 .591

**
 

Sig. (2-tailed) .357 .172 .893 .533 .482 .099 .121 .038 .395  .718 .907 .006 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Lampiran L 
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X11 Pearson Correlation .059 .287 -.019 .259 .044 .177 .183 .020 .131 .086 1 .288 .450
*
 

Sig. (2-tailed) .805 .219 .937 .271 .853 .456 .440 .933 .582 .718  .219 .046 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X12 Pearson Correlation .317 .421 .057 .414 .101 -.285 .386 -.023 .361 .028 .288 1 .572
**
 

Sig. (2-tailed) .174 .064 .812 .070 .673 .224 .093 .924 .118 .907 .219  .008 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Total Pearson Correlation .698
**
 .601

**
 .184 .478

*
 .124 .253 .547

*
 .569

**
 .459

*
 .591

**
 .450

*
 .572

**
 1 

Sig. (2-tailed) .001 .005 .438 .033 .603 .281 .013 .009 .042 .006 .046 .008  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
UJI DAYA BEDA SOAL TES 

No. 

Soal 

r hitung 

(output 

SPSS) 

Kriteria 

1. 0,698 Baik 

2. 0,601 Baik 

3. 0,184 Jelek 

4. 0,478 Baik 

5. 0,124 Jelek 

6. 0,253 Cukup 

7. 0,547 Baik 

8. 0,569 Baik 

9. 0,459 Baik 

10. 0,591 Baik 

11. 0,450 Baik 

12. 0,572 Baik 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.686 12 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1 2.40 1.188 20 

X2 1.85 .933 20 

X3 2.70 .801 20 

X4 2.40 1.046 20 

X5 2.25 .851 20 

X6 2.40 .681 20 

X7 2.20 1.152 20 

X8 2.40 .995 20 

X9 2.35 1.089 20 

X10 2.25 1.020 20 

X11 2.45 1.050 20 

X12 2.30 .923 20 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1 25.55 23.629 .562 .621 

X2 26.10 26.095 .478 .643 

X3 25.25 30.513 .042 .701 

X4 25.55 26.997 .316 .668 

X5 25.70 31.063 -.028 .711 

X6 25.55 30.050 .135 .689 

X7 25.75 25.776 .378 .657 

X8 25.55 26.155 .430 .649 

X9 25.60 27.095 .286 .673 

X10 25.70 25.800 .452 .645 

X11 25.50 27.316 .283 .673 

X12 25.65 26.450 .444 .649 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

27.95 31.524 5.615 12 

 
 

FREQUENCIES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12    

/STATISTICS=MEAN    

/ORDER=ANALYSIS. 
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Frequencies 
 
 

Statistics 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

N Valid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.40 1.85 2.70 2.40 2.25 2.40 2.20 2.40 2.35 2.25 2.45 2.30 
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X1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 35.0 35.0 35.0 

2 2 10.0 10.0 45.0 

3 7 35.0 35.0 80.0 

4 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

X2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 50.0 50.0 50.0 

2 3 15.0 15.0 65.0 

3 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

X3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 10.0 10.0 10.0 

2 4 20.0 20.0 30.0 

3 12 60.0 60.0 90.0 

4 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

X4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 25.0 25.0 25.0 

2 5 25.0 25.0 50.0 

3 7 35.0 35.0 85.0 

4 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

X5 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 20.0 20.0 20.0 

2 8 40.0 40.0 60.0 

3 7 35.0 35.0 95.0 

4 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

X6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5.0 5.0 5.0 

2 11 55.0 55.0 60.0 

3 7 35.0 35.0 95.0 

4 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

X7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 40.0 40.0 40.0 

2 3 15.0 15.0 55.0 

3 6 30.0 30.0 85.0 

4 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

X8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 20.0 20.0 20.0 

2 7 35.0 35.0 55.0 

3 6 30.0 30.0 85.0 

4 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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X9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 35.0 35.0 35.0 

2 1 5.0 5.0 40.0 

3 10 50.0 50.0 90.0 

4 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

X10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 30.0 30.0 30.0 

2 5 25.0 25.0 55.0 

3 7 35.0 35.0 90.0 

4 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

X11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 25.0 25.0 25.0 

2 4 20.0 20.0 45.0 

3 8 40.0 40.0 85.0 

4 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

X12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 25.0 25.0 25.0 

2 5 25.0 25.0 50.0 

3 9 45.0 45.0 95.0 

4 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA PADA MATERI 

INDIKATOR ASAM BASA KELAS X TLM 1 SMK ABDURRAB PEKANBARU 

 

Tujuan : Untuk memperoleh informasi mengenai keterampilan proses sains siswa dalam 

kegiatan pembelajaran menggunakan virtual laboratory PhET 

Petunjuk  : Beri tanda check list/centang pada kolom-kolom (1, 2, 3 dan 4) sesuai dengan 

hasil observasi 

Judul  : Analisis Keterampilan Proses Sains Siswa Menggunakan virtual laboratory 

Physics Education Technology (PhET) Pada Materi Indikator Asam Basa 

Nama         :                                           Tanggal : 

Kelompok  :                                          Kelas : 

   

No. Aspek KPS Indikator KPS yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1. Mengamati  Menggunakan indra penglihatan dengan benar saat 

melakukan simulasi PhET ketika mengamati mana 

yang sifatnya asam, basa, netral serta pH nya. 

    

2. Mengelompokkan  Mencatat setiap hasil pengamatan simulasi ke 

dalam tabel dengan benar 

    

3. Meramalkan  Meramalkan bagaimana sifat larutan yang akan 

diujikan 

    

4. Melakukan 

percobaan 

Mengetahui dan melakukan cara/langkah kerja 

simulasi PhET 

    

5. Menerapkan konsep  Mengetahui perbedaan asam dan basa berdasarkan 

indikator universal pada simulasi PhET dan 

menggunakan konsep yang diperoleh dari hasil 

percobaan untuk menjawab soal post-test KPS 

    

6. Mengkomunikaskan  Dapat menjelaskan hasil percobaan     

  Menggambarkan hasil percobaan dalam tabel     

  Mendiskusikan hasil percobaan sesama kelompok 

dan menyimpulkan hasil percobaan dengan benar 

    

 

 

 

 

 

 

 

Pekanbaru, 2021 

Observer

 

 

Raysha Adilla 

Lampiran M 
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Rubrik Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Siswa 

Praktikum Kimia X TLM SMK Abdurrab Pekanbaru Semester Ganjil 

2021/2022 

Keterampilan Proses Sains 

Aspek KPS 
Indikator KPS yang 

diamati 
Nilai Kriteria 

Mengamati  Menggunakan indra 

penglihatan dengan benar 

saat melakukan simulasi 

PhET ketika mengamati 

mana yang sifatnya asam, 

basa, netral serta pH nya. 

4 1. Mengetahui apa yang diamati saat melakukan simulasi PhET 

2. Melihat pengukuran pH dengan indikator universal melalui simulasi 

PhET 

3. Fokus saat mengukur pH dengan simulasi PhET 

3 Siswa melakukan 2 dari kriteria yang ditetapkan 

2 Siswa melakukan 1 dari kriteria yang ditetapkan 

1 Siswa tidak melakukan kriteria yang ditetapkan 

Mengelompokkan  Mencatat setiap hasil 

pengamatan ke dalam tabel 

dengan benar 

4 1. Mencatat data hasil pengamatan secara langsung sesuai data yang 

diperlukan 

2. Menuliskan data pengamatan sesuai hasil percobaan 

3. Menuliskan data hasil pengamatan kedalam sebuah tabel 

3 Siswa melakukan 2 dari kriteria yang ditetapkan 

2 Siswa melakukan 1 dari kriteria yang ditetapkan 

1 Siswa tidak melakukan kriteria yang ditetapkan 

Meramalkan Meramalkan bagaimana 

sifat larutan yang akan 

diujikan 

4 1. Mengungkapkan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum 

diamati 

2. Memprediksi hasil percobaan yang akan diperoleh 

3. Memprediksi penyebab ketidaktepatan hasil percobaan yang diperoleh 

3 Siswa melakukan 2 dari kriteria yang ditetapkan 

2 Siswa melakukan 1 dari kriteria yang ditetapkan 

1 Siswa tidak melakukan kriteria yang ditetapkan 

Melaksanakan 

percobaan 

Mengetahui dan melakukan 

cara/langkah kerja simulasi 

4 1. Mengecek terlebih dahulu kondisi laptop/android yang digunakan 

2. Membaca prosedur atau langkah kerja simulasi PhET pada LKS 

Lampiran N 



143 
 

 

PhET 3. Melakukan simulasi sesuai prosedur yang telah diarahkan 

3 Siswa melakukan 2 dari kriteria yang ditetapkan 

2 Siswa melakukan 1 dari kriteria yang ditetapkan 

1 Siswa tidak melakukan kriteria yang ditetapkan 

Menerapkan konsep Mengetahui perbedaan asam 

dan basa berdasarkan 

indikator universal pada 

simulasi PhET dan 

menggunakan konsep yang 

diperoleh dari hasil 

percobaan untuk menjawab 

soal post-test KPS 

4 1. Menjawab pertanyaan dalam tes soal dengan benar 

2. Menjawab pertanyaan dalam tes soal dengan lengkap 

3. Menjawab pertanyaan dalam tes soal dengan rapi 

3 Siswa melakukan 2 dari kriteria yang ditetapkan 

2 Siswa melakukan 1 dari kriteria yang ditetapkan 

1 Siswa tidak melakukan kriteria yang ditetapkan 

Mengkomunikasikan  Dapat menjelaskan hasil 

percobaan 

4 1. Menjelaskan hasil pengamatan dengan bahasa yang baik 

2. Menjelaskan hasil pengamatan sesuai dengan yang diperoleh 

3. Menjelaskan hasil pengamatan dengan percaya diri 

3 Siswa melakukan 2 dari kriteria yang ditetapkan 

2 Siswa melakukan 1 dari kriteria yang ditetapkan 

1 Siswa tidak melakukan kriteria yang ditetapkan 

 Menggambarkan hasil 

percobaan dalam tabel 

4 1. Menggambarkan data hasil pengamatan dalam tabel dengan lengkap 

2. Menggambarkan data hasil pengamatan dalam tabel sesuai dengan 

yang diperoleh 

3. Menggambarkan data hasil pengamatan dalam tabel dengan rapi 

3 Siswa melakukan 2 dari kriteria yang ditetapkan 

2 Siswa melakukan 1 dari kriteria yang ditetapkan 

1 Siswa tidak melakukan kriteria yang ditetapkan 

 Mendiskusikan hasil 

percobaan sesama kelompok 

dan menyimpulkan hasil 

percobaan dengan benar 

4 1. Aktif mendiskusikan data hasil percobaan bersama anggota kelompok 

2. Saling menanggapi pendapat anggota kelompok 

3. Saling menghargai pendapat anggota kelompok 

  3 Siswa melakukan 2 dari kriteria yang ditetapkan 

  2 Siswa melakukan 1 dari kriteria yang ditetapkan 

  1 Siswa tidak melakukan kriteria yang ditetapkan 
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Catatan : 

1. Isi (kesesuaian aspek dengan indikator) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Bahasa yang digunakan : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Jumlah item yang dapat digunakan untuk observasi : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kesimpulan secara umum terhadap instrument*. 

a. Layak digunakan 

b. Layak digunakan dengan perbaikan 

c. Tidak layak digunakan 

Saran : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VALIDASI ISI OLEH AHLI TERHADAP INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI  

KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA  

PADA MATERI ASAM BASA 

Nama Validator : Lazulva, M.Si 

Keahlian : Dosen Pendidikan Kimia 

Judul Skripsi : Analisis Keterampilan Proses Sains Siswa Menggunakan Virtual 

Laboratory Physics Education Technology (PhET) Pada Materi Indikator 

Asam Basa 

Penyusun : Raysha Adilla 

Pembimbing : Lisa Utami, S.Pd., M.Si 

Instansi : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Kimia Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Dengan hormat, 

Saya memohon bantuan kepada bapak/ibu untuk bersedia memvalidasi instrument lembar 

observasi. Lembar observasi ini ditujukan untuk mengetahui pendapat bapak/ibu mengenai 

lembar observasi yang akan saya gunakan dalam penelitian. Penilaian saran dan koreksi dari 

bapak/ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari 

instrument yang saya gunakan. Atas ketersedian bapak/ibu mengisi lembar validasi ini saya 

mengucapkan terimakasih. 

 

 

 Pekanbaru,      Agustus 2021  

  Penulis,  

 

  Raysha Adilla 
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REKAPITULASI HASIL LEMBAR OBSERVASI 

No. Nama siswa Aspek Mengelompokkan Meramalkan Melakukan Menerapkan Mengkomunikasikan 

    Mengamati     Percobaan Konsep         

    KPS 1 KPS 2 KPS 3 KPS 4 KPS 5 KPS 6 KPS 7 KPS 8 Total 

1 Vigo Andrean  4 3 4 4 4 4 3 3 10 

2 Mia Ayu Lestari 4 4 4 4 4 4 4 4 12 

3 Anggi Puspita Sari 4 3 4 4 4 4 3 4 11 

4 Nieza Mardiana 4 3 4 3 3 3 4 4 11 

5 Nurul Azkiyah 4 3 4 4 4 4 4 4 12 

6 Rahmat Rianda 4 4 3 4 4 4 4 4 12 

7 Nayaka Tantria 4 3 4 4 4 4 4 4 12 

8 Ella Nahdatul 4 4 3 4 3 3 3 4 10 

9 Nofelia Amanda 4 4 4 4 3 3 4 4 11 

10 Nabila Dhiyah Luthfi 3 3 2 4 3 3 3 3 12 

11 Oriza Sativa Kemuning 4 3 3 4 3 4 4 4 12 

12 Putri Rahmawati 4 4 4 4 3 3 4 4 11 

13 Rizki Alfitrah 3 4 4 3 4 4 4 4 12 

14 Dinda Firza 4 3 3 4 3 3 4 4 11 

15 Amanda Reza 4 3 4 4 3 4 4 4 12 

16 Fani Rahmania 3 3 3 4 3 3 4 4 11 

17 Nur'aidina Saputri 4 3 4 4 4 4 4 4 12 

18 Adiba Husna Soraya 3 3 3 4 4 4 4 4 12 

19 Dwi Fatma Sari 3 3 4 4 3 4 4 4 12 

20 Maiza Suriani 4 3 4 4 3 3 4 4 11 

  Total Persen 93,75 82,5 90 97,5 86,25       95,4167 

Lampiran P 
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DOKUMENTASI 

 

Menjelaskan materi dan media simulai PhET 

 

Observasi 

 

Lampiran Q 
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