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ABSTRAK 

Meisy Rindiani, (2022) : Analisis Pembelajaran e-Learning  Terhadap 

Kemandirian Belajar Siswa pada Materi Asam 

Basa Terintegrasi Nilai Islam  

Dimasa pandemi Covid-19, hal ini membawa perubahan yang tidak biasa, 

termasuk disalah satunya bidang pendidikan. Seolah-olah seluruh kelas 

berusaha mengakomodasi pembelajaran dari rumah melalui media online. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemandirian belajar siswa 

setelah pembelajaran e-learning pada materi asam basa terintegrasi nilai islam 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangko Pusako. Jenis Penelitian adalah 

Pre-Experimental Design dalam bentuk One-Shot Case Study. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Hasil 

penelitian dilihat dari analisis persentase kemandirian belajar siswa adalah 

belajar atas kemauan dirinya sendiri, mampu mengontrol diri dan tidak mudah 

berputus asa sebesar 96,67%, memiliki target belajar dan banyak membaca 

materi pembelajaran sebesar 86,67%, dan berani memberikan pendapat, 

mencari sendiri sumber informasi belajar, dan mengulang materi bahan ajar 

secara sendiri sebesar 83,33%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa kemandirian belajar siswa kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 2 Bangko 

Pusako terbilang sangat baik dan siswa telah mampu mencapai kompetensi 

pengetahuan setelah diterapkannya pembelajaran e-learning. 

Kata Kunci : E-learning, Kemandirian Belajar Siswa, Integrasi  
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ABSTRACT 

Meisy Rindiani (2022) :  Analysis of E-Learning toward Student 

Independent Learning on Integrated Acid Base 

Islamic Values  

During the Covid-19 pandemic, this brought unusual changes, including in the 

field of education. It is as if the whole class is trying to accommodate learning 

from home through online media. The purpose of this study was to analyze 

student learning independence after learning e-learning on the integrated acid-

base material of Islamic values at the State Senior High School 2 Bangko 

Pusako. The type of research is Pre-Experiemental Design in the form of a 

One-Shot Case Study. Data collection techniques in this study were 

questionnaires and documentation. The result of the study seen from the 

analysis of the percentage of student learing independence are learning on their 

own accord, able to control themselves and not easily give up by 96,67 %, 

have learning targets and read a lot of learning materials by 86,67 %, and dare 

to give opinions, seek own sources of learing information, and repeating the 

teaching materials independently by 83,33 %.  Based on the results of the 

study, it can be concluded that the learning independence of students in class 

XI MIPA 1 State Senior High School 2 Bangko Pusako is considered very 

good and student have been able to achieve knowledge competence after the 

implementation of e-learning. 

Keywords: E-Learning, Student Self-Regulated Learning, Integration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

 ملّخص

باإلنترنت في جهد التالميذ في باب خل  :" تحليل الدراسة (٢٢٢٢)ميشي رينداني، 
 بكر الذي يتعلق بالنتيجة اإلسالمية ".

ان هذا األمر حيمل اىل تاثري السليب يف منهج الدراسة. كأن كل  ٩١٠٢وملا جاء وباء كورونا 
فصل حيتجون الدراسة من بيتهم باإلنرتنت، أما اهلذف من هذا البحث لتحليل اجلهد الدراسة 

جوه الدراسة باإلنرتنت يف باب خال بكر الذي يتعلق بالنتيجة اإلسالمية يف لتالميذ بعد الو 
بنكو فوساكو. أما هذا البحث بتحليل عن املسألة يف امليدان، أما   ٩مدرسة الثانوية احلكومية 

كيفية اجلمع املعطيات يف هذا البحث باستفتاء ومعطيات. حصيلة البحث ينظرعن التحليل 
راسة التالميذ جبهد النفسية يستطيعون ليتسلوا على نفسهم واليئسون على نسبة مثوية اجلهد الد

 ٦٩٫٩٦باملئة مث  اهلدف الدراسة و كثرة  القرأة املادة الدراسة بقدر  ٢٩٫٩٦نفسهم بقدر 
باملئة والشجع قوهلم و يستطيعون ان يبحثوا على نفسهم  املعطيات الدراسة و يكررون عن 

باملئة. ان من هذا املرجع افهم بتحليل  ان جهد الدراس  ٦٨٫٨٨دراستهم بنفسهم بقدر 
بنكو فوساكو   ٩يف مدرسة الثانوية احلكومية ٠التالميذ يف فصل العاشرة العلوم الطبيعية 

 بالنتيجة جيد جدا والتالميذ استطاعوا حبصيلة القصد عرفان بعد مترين عن الدراسة باإلنرتنت. 

 ، بالنتيجة اإلسالمية.رجهد التالميذ، خل بك، اإلنرتنت  حتليل الدراسة: الكلمات األساسية
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu kimia merupakan  pelajaran yang memegang  peranan 

sangat penting dalam pengembangan keterampilan pada proses belajar 

siswa. IPA adalah salah satu mata pelajaran yang dapat dikembangkan 

untuk mencapai tiga keterampilan yaitu keterampilan pengetahuan, 

keterampilan sikap dan keterampilan teknis. Oleh karena itu, dengan 

berkembangnya ketiga keterampilan tersebut maka terdapat peranan 

sangat penting dalam mengembangkan pengetahuan ilmiah, sikap dan 

keterampilan siswa (Amali et al., 2019 : 192). Dari sudut pandang ini 

juga dapat didefinisikan bahwa sains adalah aktivitas yang dibuat oleh 

manusia yang meliputi pengetahuan, ide, dan konsep yang 

diorganisasikan secara benar dan teratur. 

Dimasa pandemi Covid-19, hal ini membawa perubahan yang 

tidak biasa, termasuk disalah satunya bidang pendidikan. Seolah-olah 

seluruh jenjang pendidikan berusaha mengakomodasi pembelajaran 

dari rumah melalui media online. Tentu bukan hal yang mudah, karena 

belum sepenuhnya siap dalam hal proses pembelajaran, standar dan 

kualitas untuk mencapai hasil yang diinginkan (Lalu, 2020 : 82-83).  

Penggunaan teknologi di abad ke-21 telah menjadi tuntutan dan 

kebutuhan bagi setiap guru untuk mendorong siswa dalam belajar  

mandiri, kolaboratif, kreatif dan kritis dalam pemecahan masalah. 



 

2 

 

Dalam hal ini, perkembangan teknologi dapat digunakan untuk 

pembelajaran. Saat ini siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran 

dengan peran  utama, sehingga dalam proses belajar mengajar siswa 

didorong untuk memiliki aktivitas  penuh, bahkan mempelajari bahan 

ajar secara individu (Fatin et al., 2019 : 2). 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

saat ini, sumber pembelajaran tidak hanya berupa bahan cetak seperti 

buku teks, tetapi juga dapat digunakan sebagai sumber belajar lain 

seperti radio pendidikan, tablet, televisi, ponsel pintar, komputer, e-

mail, video interaktif, satelit komunikasi, dan teknologi multimedia 

komputer untuk meningkatkan interaksi dan umpan balik dengan siswa 

dan memfasilitasi proses pembelajaran (Sari & Rustana, 2018 : 37). 

Di era digital dan modern saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi 

bahwa teknologi informasi memiliki beberapa dampak positif bagi 

dunia pendidikan saat ini. Salah satu contohnya adalah adanya 

alternatif sumber belajar secara online dan materi bahan ajar yang 

menarik dengan berbagai aplikasinya (Farida & Indah, 2019 : 20).  E-

Learning adalah metode inovatif untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat. Hal ini adalah cara efektif untuk menegeluarkan yang 

terbaik bagi siswa. E-learning memungkinkan siswa untuk dapat 

meningkatkan cakupan yang lebih tinggi dalam mengkomunikasikan 

secara andal, misalnya pada proses pembelajaran (Sathishkumar, 2020 : 

21). 
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E-Learning adalah kepanjangan dari electronic learning. 

Menurut Gilbert dan Jones (2001), e-learning adalah penyampaian 

materi pendidikan melalui media elektronik seperti internet, satelit 

radio, audio/video, Televisi interaktif, CD-ROM, dan pembelajaran 

komputer. E-learning adalah pembelajaran yang dapat berlangsung 

dimana saja, tidak harus dalam satu dimensi dan ruang. E-learning 

adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komputer yang dapat 

mendorong  perubahan dalam kegiatan pendidikan (Anggiyani, 2017 : 

112). 

Ilmu kimia merupakan ilmu dasar yang memiliki peran yang 

penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Fatimah & Dwiarso, 2017 : 56). Kimia adalah bagian dari sains yang 

berkembang paling akhir dibanding ilmu sains lainnya seperti fisika, 

biologi, geologi. Hal ini dikarenakan aspek mikrokopisnya yang hampir 

selalu harus menyertai pemahamannya (Kurniawati, 2021 : 1).  

Salah satu materi kimia SMA adalah asam basa untuk 

mempelajari sifat-sifat larutan asam-basa, indikator untuk 

mengidentifikasi sifat-sifat larutan, kadar asam meliputi  asam kuat dan 

asam lemah, disosiasi asam dan basa,  dan reaksi antara asam dan 

larutan basa (Dyah et al., 2017 : 31). Asam basa adalah topik 

fundamental dalam kimia yang memandukan pemahaman kita tentang 

reaktivitas kimia dan jalur reaksi. Siswa tidak hanya harus memiliki 

pemahaman konseptual tentang topik tersebut, tetapi mereka juga harus 
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dapat menerapkan pengetahuan konseptual tersebut ketika bernalar 

melalui mekanisme agar bisa memahami konsep kimia dengan baik 

(Petterson et al., 2019 : 2). 

Pembahasan asam-basa memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, 

karena terdapat rumus yang saling berkaitan. Sementara itu, konsepnya 

juga abstrak sehingga pembelajaran yang dibuat harus konkrit, Konsep 

yang disajikan sebaiknya menghubungkan kehidupan sehari-hari 

dengan nilai-nilai islam yang terkandung didalamnya.  Materi asam-

basa dapat menjadikan siswa dalam menafsirkan bahwa materi tersebut 

abstrak dan rumit untuk dipahami, misalnya pada konsep seperti 

karakteristik perbandingan pengembangan teori asam-basa, 

karakterisasi subtopik indikator asam-basa, dan sifat-sifat larutan 

(Kartika et al., 2019 : 2370-2371). 

Integrasi nilai islam dalam Sains dapat memunculkan beberapa 

kepribadian siswa, seperti iman, kejujuran, kedispilinan, dan lain-lain. 

Namun pada kenyataannya, hanya sedikit buku kimia yang mengaitkan 

pembelajaran dengan islam. Selain itu, kurangnya pemahaman guru 

kimia tentang islam membuat kimia berbasis islam sulit untuk 

diterapkan (Faeha & Wahid, 2019 : 16). Sebagai suatu contoh bahwa 

integrasi islam dalam kimia ada beberapa ayat yang berhubungan dan 

menjelaskan tentang kimia, diantaranya air terdapat pada surah Al-

Anbiya ayat 30, partikel atom dan subatom terdapat pada surah Al-

Furqan ayat 2, reaksi kimia dalam fenomena batu-batuan terdapat pada 
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surah Al-Baqarah ayat 74 dan surah  Al-A’raf ayat 58, logam mulia 

terdapat pada surah Al-Imran ayat 14 dan surah At-Taubah ayat 34, 

besi terdapat pada surah Al-Hadid ayat 25, surah Al-Isra ayat 51, surah 

Saba’ ayat 10-11 dan surah Ibrahim ayat 50 (Abidin et al., 2017 : 44). 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru kimia SMAN 2 

Bangko Pusako, didapatkan hasil informasi bahwa pada proses 

pembelajaran yang biasa diterapkan oleh guru selama masa pandemi 

covid-19 menggunakan metode ekspositoris, yang mana proses 

pembelajaran berpusat pada guru, dengan dukungan teknologi 

seadanya. Sehingga  siswa yang masih pasif, kurang partisipasi dalam 

proses pembelajaran membuat siswa bosan, kurang kemandirian dalam 

belajar. Kemandirian belajar akan meningkat jika kegiatan belajar 

mengajar berbeda, baik dari segi model pembelajaran maupun materi 

pembelajaran.  

Ada beberapa alasan mengapa guru jarang menggunakan media 

dan teknologi, diantaranya  kurang keterampilan dalam membuat media 

pembelajaran, pada saat guru membuat bahan ajar dengan teknologi 

yang ada, tidak semua siswa mempunyai android secara pribadi yang 

menyebabkan siswa sangat minim dalam memahami pembelajaran 

secara teknologi. 

Dengan adanya hambatan dalam proses pembelajaran yang 

ditunjukkan dengan tanggung jawab siswa dan kepercayaan siswa 

dalam belajar kurang optimal. Oleh karena itu, kemandirian belajar  



 

6 

 

siswa masih rendah. Kemandirian adalah kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam menjalankan sesuatu dan bertanggung jawab atasnya. 

Kemandirian dapat  diterapkan dalam beberapa cara, salah satunya 

yaitu kemandirian belajar. Dengan demikian, orang dengan 

kemandirian yang tinggi akan mampu mengelola kegiatan belajar nya. 

Namun pada kenyataannya banyak siswa yang cenderung menghindar 

untuk melakukan kegiatan belajar mandiri. Dimana penyebab 

rendahnya kemandirian belajar terdapat pada sistem pembelajaran yang 

tidak memfokuskan siswa dalam berperan aktif untuk mencari 

informasi pelajarannya sendiri (Aulia et al., 2019 : 70). 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa, 

perlu diketahui bahwa kemandirian belajar sangat penting, diaman 

dapat menumbuhkan kesadaran siswa sebagai pelaku pembelajaran dan 

pentingnya mereka dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa, 

dapat membantu siswa sebagai pelajar dalam mengembangkan potensi 

dirinya secara maksimal sesuai dengan bakat dan minatnya dan 

mendidik siswa tentang pentingnya harga diri yang efektif untuk sukses 

(Sutisna, 2016 : 66).   

Kemandirian dalam islam merupakan hal yang sangat 

dianjurkan oleh orangtua dengan mendidik anaknya agar tidak selalu 

meminta bantuan orang lain dan dengan memenuhi kebutuhannya 

dengan berusaha sendiri. Terdapat pada surah Al-Imran ayat 139 

dengan arti yang berbunyi “Janganlah kamu bersikap lemah, dan 
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janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang 

yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 

beriman.” (Fitriani, 2016 : 31).  Bentuk belajar mandiri yang dijelaskan 

dalam Al-Qur’an tertuang dalam salah satu kisah Nabi, yaitu nabi 

Ibrahim As terdapat pada surah Al-An’am ayat 76 dimana beliau yang 

mengkritik budaya dan kawasan di sekitarnya, termasuk pengasuhnya 

yaitu Azar, kemudian kisahnya menemukan tentang kebenaran tuhan, 

sehingga ia diberikan petunjuk. Ini artinya bahwa kemandirian belajar 

telah lama diterapkan dari zaman Nabi dan Al-Qur’an bahwa 

keberhasilan belajar mandiri tidak hanya dari usaha tetapi hasil dari izin 

Allah juga merupakan hasil dari usahanya sendiri (Jamil, 2017 : 217).  

Sebagaimana yang telah dilihat oleh peneliti bahwa 

pembelajaran e-learning pada materi asam basa terintegritas nilai islam 

belum diterapkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangko Pusako. 

Guru masih memberikan tugas dengan sistem manual dan belum 

mengaitkan dengan nilai-nilai islam,  membuat siswa masih sering 

terlambat mengumpulkan tugas dan belum mengetahui asam basa yang 

terkait dengan nilai islam karena adanya faktor tertentu. Sehingga 

banyak siswa yang melalaikan tugas yang diberikan guru dikarenakan 

kurang menariknya metode belajar yang diberikan. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi sebagaimana hal 

tersebut peneliti tertarik menerapkan e-learning pada materi Asam 

Basa terintegritas nilai islam terhadap kemandirian belajar siswa. Maka 
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dengan hal ini, peneliti berminat untuk menulis judul penelitian yang 

berjudul Analisis Pembelajaran e-Learning Terhadap Kemandirian 

Belajar Siswa pada Materi Asam Basa Terintegrasi Nilai Islam.  

B. Penegasan Istilah 

1. E-Learning adalah perangkat pendidikan berbasis komputer atau 

sistem yang memungkinkan untuk belajar dimana saja dan kapan 

saja (Muhammad et al., 2020 : 1). 

2. Kemandirian belajar adalah salah satu unsur yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, sikap tanggung jawab 

siswa, dan kemauan siswa. Apabila siswa memiliki kemandirian 

belajar yang baik akan memudahkan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar disekolah (Heru, 2017 : 53) 

3. Konsep asam-basa yang perlu kita ketahui adalah cairan yang 

memiliki rasa asam disebut larutan asam, yang terasa asin disebut 

larutan garam dan yang terasa licin dan berasa pahit disebut basa 

(Syukri, 1999 : 387) 

4. Integrasi nilai islam adalah proses orientasi melalui model guru 

terhadap pemahaman nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai-nilai 

agama, upaya untuk mengembangkan hati nurani,sehingga akan 

mengarahkan kepada kesadaran bahwa sain merupakan ketetapan 

dan kekuasaan Allah (Hadi, 2019 : 71) 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

a. Kurangnya kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas kimia 

materi asam basa  

b. Pemahaman siswa terhadap konsep pembelajaran kimia materi 

asam basa sangat minim.  

c. Siswa saat mengikuti pembelajaran dikelas merasa bosan, 

dengan keadaan kelas yang ramai dan kurang memperhatikan 

penjelasan guru. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dirumuskan batasan 

masalah penelitian, yaitu siswa yang diteliti adalah siswa kelas XI 

MIPA SMAN 2 Bangko Pusako, materi yang dibahas adalah materi 

Asam Basa. Aspek yang diukur adalah kemandirian belajar siswa. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran batasan masalah diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kemandirian 

belajar siswa terhadap pembelajaran e-learning pada materi asam 

basa terintegrasi nilai islam ?” 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang sudah dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk 

mengetahui kemandirian belajar siswa dengan pembelajaran e-

learning pada materi asam basa terintegrasi nilai islam. 

2. Manfaat Penelitian  

Apabila hipotesis penelitian ini diterima, maka diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai: 

a. Manfaat bagi guru  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar guru dapat 

menambah wawasan dalam meningkatkan kemandirian belajar 

siswa dengan pembelajaran e-learning.  

b. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini di harapkan agar kemandirian belajar 

siswa dalam belajar didapatkan dalam pembelajaran e-learning 

pada proses pembelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Dapat memberikan penjelasan dan masukan, supaya lebih 

memaksimalkan kemandirian belajar siswa pada proses 

pembelajaran e-learning.  
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d. Manfaat bagi Peneliti  

Memperoleh dan menambah pengalaman baru terhadap 

kemandirian belajar pada proses pembelajaran e-learning dan 

mempersiapkan diri sebagai calon guru kimia yang bertanggung 

jawab. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, ada beberapa istilah dengan 

arti yang sama, sehingga sering terjadi kekeliruan untuk 

membedakannya. Model pembelajaran merupakan suatu 

pembelajaran yang dapat tergambarkan dari awal hingga akhir 

dengan khusus dipaparkan  oleh guru. Model pembelajaran juga 

diartikan sebagai kerangka dalam menerapkan pendekatan, ide, 

taktik dan teknik dalam belajar (Helmiati, 2012 : 19). 

Bentuk belajar sering kali diatur menurut berbagai 

displin ilmu. Dimana pakar ahli mengembangkan model 

pembelajaran dengan prinsip pedagogi, teori psikologi, 

sosiologi, psikiatri, sistem atau teori lainnya. 

Pendapat dari Joyce dan Weil, model pembelajaran 

adalah sebuah gaya dan bentuk yang dimanfaatkan dalam 

membangun kurikulum, menyusun  bahan ajar, dan panduan 

belajar. 
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b. Ciri-ciri Model Pembelajaran 

Adapun ciri-cirinya ialah sebagai berikut : 

1) Model pembelajaran dirancang untuk membentuk 

kebudayaan secara partisipatis dan demokratis. 

2) Memiliki target dan sasaran tertentu. 

3) Dapat digunakan sebagai panduan dalam meningkatkan 

aktivitas belajar dikelas. 

4) Beberapa model pembelajaran disebut : rangkaian 

pembelajaran, prinsip merespon, struktur sosial, dan sistem 

pendukung. 

5) Pengaruh  menerapkan model pembelajaran. 

6) Merancang persiapan belajar dengan intruksi model 

pembelajaran yang telah dipilih (Rusman, 2012 : 14-15) 

2. E-Learning 

a. Pengetian E-learning 

E-learning adalah perangkat pendidikan berbasis 

komputer atau sistem yang memungkinkan untuk belajar 

dimana saja dan kapan saja. Saat ini e-learning dapat 

disampaikan melalui internet, tetapi dimasa lalu e-learning  

hanya dapat disampaikan dengan menggunakan metode 

berbasis komputer seperti CD-ROM. e-learning juga 

merupakan model pembelajaran yang mencakup beragam media 
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penyampaian bahan ajar atau konten melalui situs di internet 

dengan menggunakan multimedia.  

E-learning juga dapat digunakan sebagai salah satu 

upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan kinerja melalui 

penggunaan teknologi internet. E-learning juga disebut sebagai 

pembelajaran  berbasis web, pembelajaran dalam jaringan 

(online), pembelajaran yang terdistribusi dengan intruksi yang 

diabntu oleh komputer atau disebut juga sebagai pembelajaran 

berbasis internet.  

E-learning mengacu pada penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memungkinkan akses 

kesumber belajar atau disebut juga dengan pengajaran online. 

E-learning juga dapat dikatakan sebagai berikut : 

1) Metode pembelajaran baru yang menggunakan media 

jaringan komputer dan internet. 

2) Pembelajaran dimana bahan ajarnya disampaikan melalui 

media elektronik. Dalam hal ini bentuk bahan aajrnya 

berupa konten digital. 

3) Pembelajaran yang prosesnya didukung oleh sebuah 

sistem dan aplikasi (Muhammad et al., 2020 : 1-2). 
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b. Manfaat E-learning 

Ada beberapa manfaat dari penggunaan E-learning  

yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) E-learning penting untuk pendidikan karena dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran, pengalaman, dan 

memperluas jangkauan setiap dosen dan tutor. 

2) E-learning dapat membantu menghilangkan hambatan 

pencapaian dengan menyediakan yang baru dan cara kreatif 

untuk motivasi  dan menarik murid dari semua kemampuan, 

memungkinkan dan menginspirasi setiap orang untuk 

mencapai potensi pendidikan mereka. 

3) E-learning menawarkan berbagai macam alat untuk 

memungkinkan guru dan peserta didik untuk menjadi 

inovaif, kreatif, dan pandai dalam semua kegiatan belajar. 

4) E-learning menciptakan komunitas praktik online. 

5) E-learning dapat memberikan pengalaman belajar yang 

individual bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang 

kurang beruntung, cacat, sangat berbakat, memiliki 

kurikulum khusus atau kebutuhan belajar. 

6) E-learning dapat memfasilitasi partisipasi yang lebih luas 

dan akses pendidikan yang lebih adil dengan menciptakan 

kesempatan untuk mulai belajar dan memilih dukungan 

yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 
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c. Kelebihan dan Kekurangan e-learning 

Beberapa kelebihan dan kekurangan dari e-learning. 

Dimana kelebihan nya adalah sebagai berikut : 

1) Menghemat waktu proses pemeblajaran. 

2) Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan. 

3) Jangkauan wilayah geografis yang lebih luas. 

4) Melatih pembelajaran lebih mandiri dalam mendapatkan 

ilmu pengetahuan. 

Disamping hal itu, e-learning juga memiliki kekurangan 

diantaranya : 

1) Kurangnya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. 

2) Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek 

sosial. 

3) Proses belajar mengajarnya cenderung kearah pelatihan 

daripada pendidikan. 

4) Berubahnya peran pendidik yang semula menguasai teknik 

pembelajaran konvensional, juga dituntut mengetahui teknik 

pembelajaran menggunakan ICT (Information and 

Communication Technology). 

5) Peserta didik tidak memiliki motivasi belajar yang 

tinggi,sehingga cenderung gagal. 

6) Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. 
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7) Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki 

keterampilan internet. 

8) Kurangnya penguasaan bahasa komputer (Muhammad et al., 

2020 : 12-15).  

3. Kemandirian Belajar 

a. Pengertian Kemandirian Belajar 

Kemandirian adalah perilaku mampu berinisiatif, 

mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa 

percaya diri dan dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang 

lain, hastrat untuk melakukan sesuatu bagi diri sendiri. 

Kemandirian belajar siswa merupakan suatu hal yang sangat 

penting dan perlu ditumbuhkembangkan pada siswa sebagai 

individu yang diposisikan sebagai peserta didik. Dengan 

ditumbuhkembangkannya kemandirian belajar siswa, membuat 

siswa dapat mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Siswa yang memiliki 

kemandirian belajar yang tinggi akan berusaha menyelesaikan 

latihan atau tugas yang diberikan oleh guru dengan kemampuan 

yang dimilikinya, sebaiknya siswa yang memiliki kemandirian 

belajar yang rendah akan bergantung pada orang lain.  

Kemandirian belajar adalah suatu bentuk kreasi dalam 

berfikir supaya mampu menguasai diri agar dapat memotivasi 

diri sendiri. Kemandirian belajar dapat diwujudkan dengan 
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adanya bertanggung jawab dalam belajar, bersikap aktif dan 

kreatif dalam belajar, dan mampu mengatasi masalah dalam 

belajar. Kemandirian  belajar diartikan  sebagai suatu bentuk 

belajar yang terpusat pada kreasi peserta didik sehingga ia 

mampu, percaya diri, memotivasi diri dan sanggup belajar 

dalam setiap waktu. Adapun indikator dari kemandirian belajar 

adalah sebagai berikut :  

a) Bertanggung jawab dalam belajar. 

b) Berbuat aktif dan kreatif dalam belajar. 

c) Mampu memecahkan masalah belajar. 

d) Kontinue dalam belajar (Wiwik, 2016 : 5-9). 

b. Manfaat Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar ini sangat berpengaruh positif 

terhadap keberhasilan siswa. Mempunyai sifat mandiri dalam 

belajar banyak keuntungan, yaitu dapat membangkitkan 

kebiasaan dan sikap baik dalam membantu proses belajarnya. 

Dengan hal ini juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan 

hasil belajar yang akan diwujudkan (Fenny et al., 2018 : 7).  

c. Kemandirian Belajar Terintegrasi Nilai Islam 

Kemandirian merupakan keadaan seseorang yang 

memiliki keinginan kompetitif  untuk maju demi kepentingan 

dirinya, memiliki keterampilan untuk menentukan keputusan 

dan bergagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang 
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dihadapi,  tingginya rasa percaya diri, dan kemampuan untuk 

menjalankan tugasnya, dan bertanggung jawab terhadap diri. 

Jika dilihat dalam Al-Qur’an tentang kemandirian terdapat pada 

surah Ar-Rad ayat 11 : 

 

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, dimuka dan 

dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabia 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan 

sekali-kali tak  ada pelindung bagi mereka selain 

dia.” 

 

   Dari penjelasan arti surah diatas, Allah tidak mengubah nasib 

atau kondisi hamba-Nya, tanpa kehendak untuk mengubahnya 

sendiri. Seseorang yang hidup dalam kemiskinan tidak dapat 

mengubah  keadaan nya jika dirinya tidak memiliki kemauan 

dan keinginan yang kuat untuk mengubah keadaan tersebut. 

Maka, sifat kemandirian perlu tertanam dan dimiliki oleh 

setiap orang (Abidin et al., 2017 : 52).  
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4. Materi Asam dan Basa 

a. Pengertian Asam dan Basa 

1) Asam  

Beberapa pendapat ahli mengenai penjelasan dari 

asam yaitu : 

a) Arhenius berpendapat bahwa asam merupakan 

senyawa yang larut dalam air dapat membuat ion 

hidrogen positif. 

b) Brownsted-Lowry, asam adalah senyawa sebagai 

penyumbang proton/donor proton (H
+
). 

c) Lewis menyatakan asam adalah senyawa penerima 

elektron (akseptor elektron). 

2) Basa  

Berdasarkan para ahli yang berpendapat mengenai 

basa yaitu : 

a) Arhenius berpendapat bahwa basa ialah senyawa 

yang larut dalam air dapat mewujudkan ion hidroksi 

negatif disebut basa. 

b) Menurut Brownsted-Lowry, basa adalah senyawa 

sebagai penerima proton/akseptor proton (H
+
). 

c) Menurut Lewis basa adalah senyawa pemberi 

elektron/donor elektron (Sardjiman, 2011 : 91).  
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b. Sifat Umum Asam dan Basa 

1) Asam  

a) Rasa asam adalah masam, seperti rasa cuka memiliki 

rasa dari asam asetat, lemon dan buah-buahan yang 

terkandung dari asam sitrat. 

b) Asam dapat mengakibatkan suatu zat berubah warna,  

misalnya  tumbuhan yang berubah warna, kertas 

lakmus biru menjadi merah dan sebaliknya. 

c) Asam yang bereaksi dengan logam, misalnya seng, 

magnesium, dan besi dihasilkan gas hidrogen. Salah 

satu reaksi seperti HCl dengan Mg adalah:  

2HCl(aq) + Mg(s) → MgCl2(aq) + H2(g) 

d) Jika direaksikan dengan karbonat dan bikarbonat 

seperti Na2CO3, CaCO3, dan NaHCO3, asam akan 

menghasilkan CO2, seperti : 

2HCl(aq) + CaCO3(s) → CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

HCl(aq) + NaHCO(s )→ NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

e) Di dalam air asam dapat menimbulkan arus listrik. 

2) Basa  

a) Memiliki rasa pahit. 

b) Lapisan dasar dari suatu basa memiliki tekstur yang 

halus; misalnya, sabun atau deterjen. 



 

22 

 

c) Jika direaksikan dengan logam misalnya pada seng, 

magnesium, dan besi dengan reaksi sebagai berikut : 

Al
3+

 + 3NaOH→ Al(OH)3 + 3Na
+
 

d) Basa dapat  menyebabkan berubahnya warna pada 

tanaman dan mengubah warna kertas lakmus. 

e) Dalam air basa dapat menimbulkan arus listrik 

(Raymond, 2005 : 96). 

c. Teori Asam Basa menurut Arrhenius 

Svante Arrhenius (1884),  berpendapat bahwa asam-

basa memiliki sifat yang hasilkan didalam  air berdasarkan 

jenis ion. Asam merupakan suatu senyawa yang  dapat 

membebaskan ion H
+
 di air sedangkan basa senyawa yang 

membebaskan ion OH
-
.  

Jika kita lihat dari reaksinya adalah sebagai berikut : 

Asam  : HA + aq → H
+

(aq) + A
-
(aq) 

      Basa        : BOH + aq → B
+

(aq) + OH
-
(aq) 

Pada kenyataannya H
+
 (proton) tidak bisa tetap bebas 

ketika berada di air, tetapi terdapat ikatan koordinasi yg 

berikatan dengan oksigen air, dan menghasilkan ion hidronium 

(H3O
+
) 

H
+
  +  H2O  →  H3O

+ 
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Ion H3O
+ 

dan OH
-
 terletak di air murni yang terjadi dari suatu 

reaksi 

H2O  +  H2O  →  H3O
+
  +  OH

- 

d. Teori Asam Basa menurut Bronsted-Lowry 

J.N. Bronsted (di Denmark) dan T.M. Lowry (di 

Inggris)  tepatnya pada tahun 1923, dimana mereka melihat 

bahwa reaksi antara asam dan basa terjadi secara terpisah, 

antara pelarut dan non pelarut. Teori dari mereka dikenal 

dengan sebutan teori Bronsted-Lowry. Dalam hal ini mereka 

mengemukakan bahwa sifat dari asam-basa dapat ditetapkan 

dari kekuatan senyawa dalam melapaskan ataupun memperoleh 

proton (H
+
). Asam merupakan senyawa yang melepaskan 

proton (H
+
) terhadap senyawa lain. Sedangkan  Basa 

merupakan senyawa yang memperoleh proton (H
+
) dari suatu 

asam (Syukri, 1999 : 387-392).  

e. Teori Asam Basa menurut Lewis 

Lewis menyatakan bahwa apabila senyawa memiliki 

sifat basa maka senyawa tersebut  dapat melepaskan pasangan 

elektron, atau disebut electron donor. Sedangkan senyawa 

yang memiliki rasa masam, maka dapat menerima pasangan 

elektron, atau dikenal sebagai electron acceptor.   
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f. Indikator Asam Basa 

Indikator adalah bentuk dari zat yang mewariskan 

perbedaan warna terhadap larutan asam-basa jika direaksikan. 

Indikator yang digunakan pada percobaan asam-basa ialah 

untuk menetapkan sifat asam, basa dan netral suatu larutan. 

Maka indikator sangat dibutuhkan pada materi pembelajaran 

kimia, pada materi asam-basa (Lisa et al., 2020 : 70).  

Indikator asam-basa adalah zat yang ada dalam pH 

larutannya, atau zat yang  memperlihatkan sifat keasaman, 

kebasaan dan kenetralan dari suatu larutan. Untuk mengenal 

sifat dari suatu larutan, maka harus menggunakan indikator 

asam basa. Indikator asam basa ini keberadaannya penting, 

karena untuk menguji dan mengetahui hasil seberapa asam atau 

basa suatu zat, sehingga dapat diketahui apakah zat tersebut 

termasuk kedalam sifat asam atau basa (Noviasanti et al., 2017 

: 390) 
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Tabel II.1 Indikator Asam Basa yang Sering digunakan 

 

 

Indikator 

Warna  

Kisaran Ph 

Dalam Asam Dalam Basa 

Timol Biru Merah  Kuning  1,2 – 2,8    

Bromofenol Biru Kuning  Ungu 

Kebiruan 

3,0 – 4,6  

Metil Jingga Jingga  Kuning  3,1 – 4,4  

Metil Merah Merah  Kuning  4,2 – 6,3 

Klorofenol Biru Kuning  Merah  4,8 – 6,4 

Bromotimol Biru Kuning  Biru  6,0 – 7,6 

Kresol Merah Kuning  Merah  7,2 – 8,8 

Fenolftalein  Tak Bewarna  Pink 

Kemerahan 

8,3 – 10,0 

g. Asam Basa Terintegrasi Nilai Islam 

Mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam pembelajaran 

Sains (IPA) sudah tercantum dalam Al-Qur’an. Yang mana Al-

Qur’an tidak memperselisihkan antara sains dan agama, 

apalagi dalam Al-Qur’an banyak membahas tentang alam 

untuk memperteguh agamanya (Novianti, 2013 : 489). 

Integrasi itu sendiri merupakan suatu proses  dalam 

menyatukan berbagai disiplin ilmu yang dianggap dinamis 

sehingga menghasilkan suatu pola pemahaman integratif 

terhadap ilmu pengetahuan. 

Adanya integrasi sains dan islam, maka semakin 

berkembang unsur keislaman didalamnya. Sains dan agama 

diajarkan secara terpisah, oleh karena itu banyak upaya-upaya 

untuk menyelaraskan kembali antara ilmu sains dan agama. 
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Materi yang terdapat pada kimia salah satunya ialah asam-basa. 

Dengan hal ini terdapat konsep yang dapat diintegrasikan 

dengan keislaman (Raswan et al., 2021 : 47).   

Terdapat pada surah An-Nahl ayat 11 dengan arti : “dia 

menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-

tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-

buahan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada 

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.” 

Dalam tafsir diatas dijelaskan buah anggur merupakan 

buah yang memiliki rasa asam dan manis karena dalam anggur 

terdapat jenis asam maleat yang terdapat dari turunan asam 

karboksilat. Dan kurma dapat menetralkan asam dalam tubuh 

(Muhammad Rasyid, 2002 : 287). 

Pada surah Ar-Rahman ayat 11-12 menjelaskan tentang 

buah-buahan dan biji-bijian dengan aneka rasa. Dengan artinya 

surah “dibumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang 

mempunyai kelopak mayang (11). Dan biji-bijian yang berkulit 

dan bunga-bunga yang harum baunya (12).” 

Dalam tafsir dijelaskan bahwa buah-buahan dan lain-

lain dimakan hanya sebagai cemilan yang enak dan bukan 

merupakan makanan utama. Seperti beberapa buah-buahan 

yang Allah sediakan di muka bumi untuk kita makan. Delima, 

mangga, nanas, limau, apel, anggur, jeruk, dan belimbing yang 
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ada dimuka bumi memiliki rasa yang identik asam.  Dapat pula 

kita lihat pada biji murbei, biji buah langsat, dan biji bijian 

yang lain identik dengan rasanya sedikit basa dan asam apabila 

dimakan (Hamka, 1983 :332). 

Selain itu, Allah SWT juga menjelaskan dalam surah 

An-Nahl ayat 14 dengan arti “dan dialah, Allah yang 

menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan 

daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu 

mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan 

kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu 

mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, supaya kamu 

bersyukur.” 

Dalam surah ini menjelaskan bahwa dalam daging ikan 

dapat mempertinggi protein, dan minyak ikan sebagai sumber 

kalsium dan iodium. Perlu diketahui bahwa dalam protein ikan 

(daging) mengandung berbagai asam amino dalam bentuk yang 

mendekati asam amino dalam tubuh manusia. Kualitas asam 

amino dalam ikan juga lebih lengkap daripada pada makanan 

lain (Hadi, 2019 : 90-91). 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Niasri, Edy Cahyono dan 

Supranowo dari Universitas Negeri Semarang program studi 

FMIPA Jurusan Kimia pada tahun 2019. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa pembelajaran Blended Learning berbantuan 

aplikasi Edmodo analisis disimpulkan kemandirian siswa 

diperoleh persentase 77,27%. Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan kemandirian dan hasil belajar siswa tergolong baik. 

Kesamaan antara peneliti dengan penelitian relevan yaitu pada 

teknik pengumpulan data yaitu menggunakan Angket, materi 

yang dibahas adalah asam basa dan bertujuan untuk menganalisis 

kemandirian belajar. Perbedaan antara peneliti dengan penelitian 

relevan yaitu pada metode yang digunakan, dimana peneliti 

menggunakan metode kuantitatif dengan desain pre eksperimen 

dalam bentuk One Shot Case Study dan penelitian relevan 

menggunakan matode Mixed method dengan desain 

Eksplanatory Sequential Design (Cahyono, 2019 : 2). 

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Faisal Suleang, Nancy 

Katili dan Siti Zakiyah dari Universitas Negeri Gorontalo pada 

tahun 2020. Hasil penelitian menujukkan bahwa kemandirian 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika tergolong sedang 

dan perlu ditingkat. Kesamaan peneliti dengan penelitian relevan 

pada teknik pengambilan sampel yaitu random sampling dan 

sama sama menganalisis kemandirian belajar siswa pada 

pembelajaran daring. Perbedaan peneliti dengan penelitian 

relevan terletak pada hasil penelitian dimana peneliti 

mendapatkan hasil kemandirian belajar terkategori baik dan 
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penelitian relevan terkategori sedang dan perlu ditingkatkan 

(Suleang et al., 2021 : 1). 

3. Pada penelitian Dairina Yusri, Jangky Dausat, Ali Yuki Adnin 

dan Sahrul dari STAI Sumatera Medan pada tahun 2020. Hasil 

penelitian menujukkan bahwa kemandirian belajar siswa melalui 

pembelajaran daring tercipta secara perlahan, hal ini disebabkan 

karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh guru dan siswa. 

Kesamaan peneliti dengan penelitian relevan yaitu sama sama 

menganalisis kemandirian belajar siswa dan teknik pengambilan 

data berupa angket. Perbedaan peneliti dengan penelitian relevan 

terlihat pada metode peneliti menggunakan kuantitatif sedangkan 

penelitian relevan menggunakan metode kualitatif (Yusri et al., 

2020 : 2). 

C. Kerangka Berpikir 

 Dalam proses pembelajaran kimia disekolah, siswa 

harus memiliki pemahaman yang baik tentang konsep, prinsip, 

teori dan hukum kimia, namun dalam proses belajar saat ini 

yang menggunakan kurikulum 2013  menuntut siswa untuk 

memahami konsep sendiri karena proses belajarnya yang 

berpusat pada siswa. Dalam hal ini dapat menyulitkan siswa 

untuk mennafsirkan konsep kimia yang  abstrak dan lebih 

mandiri, seperti Asam dan Basa. 
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Model pembelajaran ini mendeskripsikan tentang asam 

basa, langkah pelaksanaan dan penilaian. Model pembelajaran 

yaitu e- learning pada pembelajaran yang berasal dari 

kehidupan sehari-hari. Dari masalah tersebut, maka perlu perlu 

dilakukan suatu media yang baik dan menarik yang dapat 

membuat siswa cepat memahami konsep pada materi asam basa 

terintegrasi nilai islam dengan model pembelajaran e-learning . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 1 : Kerangka Berfikir 

Analisis Kemandirian 

Belajar 

Kenyataan : 

1. Tidak adanya kemauan 

untuk belajar secara 

mandiri. 

2. Butuhnya dorongan 

belajar. 

3. Motivasi yang rendah 

dalam pembelajaran. 

Pembelajaran menggunakan 

e-Learning  

Harapan : 

1. Memiliki kemauan 

belajar yang tinggi 

2. Mampu mengontrol 

diri. 

3. Memiliki motivasi 

belajar yang tinggi. 

Terdapat kemandirian belajar pada pembelajaran e-learning materi 

Asam Basa terintegrasi nilai islam 
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D. Konsep Operasional 

  Konsep operasional adalah konsep secara jelas 

mengenai variabel-variabel penelitian. Dengan kata lain, yaitu 

konsep yang dapat diubah dalam bentuk yang kontruktif dan 

menggunakan kata-kata yang menggambarkan perilaku 

maupun fenomena yang dapat diamati dan uji  dalam penelitian 

(Hironymus & Hantono, 2020 : 45). 

1. E-Learning 

 E-learning adalah pemakaian teknologi informasi dan 

komputer yang berkontribusi untuk mengubah kegiatan belajar, 

dimana selama proses belajar, siswa kurang mendengar guru 

menjelaskan materi yang terdorong membosankan. Adapun 

karakteristik dari e-learning ialah sebagai bahan ajar yang 

interaktif dan menyenangkan, hingga minat siswa akan 

meningkat (Anggiyani, 2017 : 112). 

2. Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar merupakan proses belajar yang 

sangat penting. Kemandirian belajar sangat dibutuhkan bagi 

siswa maupun mahasiswa, supaya mereka memiliki pertanggung 

jawaban dalam mengelola dan mendisiplinkan diri, selanjutnya 

dapat juga meningkatkan kemampuan belajar atas kemauan 

pribadi (Hidayat et al., 2020 : 148). 
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Ada beberapa indikator kemandirian belajar diantaranya 

berinisiatif dan memotivasi belajar, mendiagnosis kebutuhan 

belajar, menganggap kesulitan sebagai tantangan, menetapkan 

tujuan/sasaran belajar, memilih prosedur belajar, mengatur dan 

mengontrol diri dalam belajar. Jika dilihat indikator kemandirian 

belajar yang terintegrasi misalnya mengusai keahlian dan 

keterampilan yang sesuai dengan kerjanya, yaitu pada materi 

asam basa siswa mampu mengusai materi tersebut bukan hanya 

sekedar memahami kosep saja, tetapi didampingi dengan kerja 

yang dihasilkan dan menerapkan nya dalam kehidupan sehari-

hari (Afida, 2018 : 76). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 2 Bangko Pusakopada  kelas 

XI MIPA 1 pada tahun ajaran 2021/2022 di semester genap. 

Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.  

B. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah untuk melihat kemandirian belajar 

siswa pada pembelajaran e-learning materi asam basa terintegrasi nilai 

islam dan Subjek penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Bangko Pusako. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan dari siswa kelas 

XI di SMAN 2 Bangko Pusako dan Sampel yang diteliti berjumlah 30 

orang siswa kelas XI MIPA 1. 

D. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan pre-experimental design. 

Penelitian ini juga disebut eksperimen yang tidak sungguh-sungguh, 

karena dalam desain ini, terdapat variabel luar yang berpengaruh 

terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang 

merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh 

variabel independen. Hal ini terjadi, karena tidak adanya variabel 

kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random. Bentuk dari desain 
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penelitian ini adalah One-Shot Case Study. Yaitu terdapat suatu 

kelompok yang diberikan perlakuan, dan selanjutnya diobservasi 

hasilnya (Sugiyono, 2017 : 74). Adapun gambaran dari desain 

penelitian ini dapat dilihat dari tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel III.1 Desain Penelitian 

Kelompok Perlakuan Posttest 

Kelas Eksperimen X T 

 

Keterangan : 

X = Perlakuan 

T = Tes kemandirian belajar siswa 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data  merupakan teknik atau metode yang dipakai 

untuk mengumpulkan data nantinya. Berbagai metode penelitian dapat 

digunakan :  

1. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden. Angket merupakan 

lembaran yang akan digunakan dalam mengumpulkan data 

kemandirian belajar siswa (Sugiyono, 2017 : 142).  

Angket yang dipakai pada penelitian ini adalah angket 

tentang kemandirian belajar siswa yang terdiri dari 15 item, 

dengan alternatif jawaban yaitu Selalu (SL), Sering (SR), 

Kadang-kadang (KK), Tidak Pernah (TP). Adapun Kisi-kisi 
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dari angket (kuisioner) dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

Tabel III.2 Deskripsi Kuisioner Penelitian Terintegrasi 

Nilai Islam Materi Asam Basa Terhadap 

Kemandirian Belajar 

No  Kritria Penilaian  

Komponen Indikator Sub indikator 

1. Mempunyai 

inisiatif dan 

motivasi 

belajar. 

Memiliki 

keyakinan akan 

kemampuan untuk 

dipecahkan 

Siswa belajar 

dengan keinginan 

sendiri dan merasa 

mampu untuk 

menghadapinya. 

Berusaha untuk 

memecahkan 

masalah dengan 

sendiri 

Siswa cenderung 

berpikir alternatif 

atau mencari 

sumber tertentu 

sehingga dapat 

memecahkan 

masalah sendiri. 

2. Memonitor, 

mengatur, dan 

mengontrol 

belajar. 

Mengatur diri 

 

 

Siswa mampu 

dalam melakukan 

aktivitas dengan 

mengikutsertakan 

kemampuan diri. 

Mengevaluasi diri 

sendiri (Pratiwi & 

Laksmiwati, 2016 

: 23) 

Siswa mampu 

mengetahui 

gambaran 

mengenai kinerja 

dan keadaan 

dirinya. 

3. Konsep diri/ 

kemampuan 

diri 

Membaca kembali 

 

 

Siswa membaca 

kembali materi 

yang telah 

dipelajari atas 
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 kehendak sendiri 

Mengelaborasi Siswa mendalami 

dan mencermati 

materi yang telah 

dipelajari 

Mengorganisasi 

materi (Izzati et 

al., 2017 : 74) 

Siswa 

mengendalikan 

materi untuk 

mencapai tujuan 

tertentu dan 

memanfaatkan 

media yang ada.  

4. Kesesuaian 

Integrasi 

Ketepatan 

pemilihan ayat Al-

Qur’an pada surah 

Ar-Rad ayat 11 

dengan 

pembahasan 

Pemilihan ayat Al-

Qur’an surah Al- 

An’am ayat 76-79 

dengan 

pembahasan sangat 

tepat 

Kesesuaian ayat 

Al-qur’an pada 

surah Ar-Rahman 

ayat 13 dengan 

topik asam basa 

Ayat Al-Qur’an 

surah An-Nahl 

ayat 11 sesuai 

dengan materi 

asam basa 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan instrument penelitian dengan 

menentukan bahan tertulis sebagai sumber data, seperti buku-

buku dan dokumen. Kemudian bisa dalam bentuk kegiatan 

pembelajaran dalam ruang online, jawaban angket siswa dan 

jawaban tes siswa. 
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F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini mengunakan statistik deskriptif untuk 

melihat data penyebaran angket. Angket dipakai untuk melihat 

reaksi siswa tehadap pembelajaran e-learning materi asam basa 

terintegrasi nilai islam terhadap kemandirian belajar siswa. 

Jawaban responden siswa dapat berupa pertanyaan 

Selalu (SL) bernilai 4, Sering (SR) bernilai 3, Kadang-kadang 

(KK) bernilai 2, dan Tidak Pernah (TP) bernilai 1. Angket 

(kuisioner) dihitung dengan menggunakan rumus : 

 P = 
 

 
         

Keterangan : 

P = presentase penilaian (%) 

F = jumlah skor yang diperoleh 

N = jumlah skor maksimum (Riduwan & Sunarto, 2014 : 23) 

Data yang sudah di presentasekan kemudian direkapitulasi dan 

diberi kriteria pada tabel III.3 sebagai berikut : 

Tabel III. 3 Pedoman Interpretasi Penilaian 

Persentase Kategori 

81 % - 100 % Sangat Baik 

61 % - 80 % Baik 

41 % - 60 % Cukup Baik 

21 % - 40 % Kurang Baik 

0 % - 20 % Sangat Tidak Baik 

 

 



70 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran e-learning terhadap kemandirian 

belajar siswa pada materi asam basa terintegrasi nilai islam tergolong 

sangat baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari 30 responden siswa kelas XI 

MIPA 1 dengan indikator kemandirian belajar adalah belajar atas 

kemauan dirinya sendiri, mampu mengontrol diri dan tidak mudah 

berputus asa dalam pembelajaran, didapat hasil analisis persentase 

sebesar 96,67 %  yang menunjukkan bahwa kemandirian belajar siswa 

tergolong sangat baik. Indikator kemandirian belajar adalah memiliki 

target belajar dan banyak membaca materi pembelajaran, didapatkan 

hasil analisis persentase sebesar 86,67 % yang menunjukkan bahwa 

kemandirian belajar siswa tergolong baik. Indikator kemandirian 

belajar adalah berani memberikan pendapat, mencari sendiri sumber 

informasi belajar, dan mengulang materi bahan ajar secara sendiri, 

didapatkan hasil analisis persentase sebesar 83,33% yang menunjukkan 

bahwa kemandirian belajar siswa tergolong baik dan siswa telah 

mampu mencapai kompetensi pengetahuan setelah diterapkannya 

pembelajaran e-learning.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa siswa kelas XI MIPA 1 

SMAN 2 Bangko Pusako memiliki kemandirian belajar yang sangat 

baik. Untuk itu penulis mengharapkan agar mempertehankan 

kemandirian belajar ini, karena dengan kemandirian belajar 

berdampak positif bagi siswa yaitu memiliki rasa kemauan belajar 

sendiri,inisiatif belajar,kepercayaan diri dan tidak mudahnya 

berputus asa dalam pembelajaran. 

2. Kepada siswa agar dapat mempertahankan Kemandirian belajar, 

tingkatkan inisiatif diri, kemauan belajar sendiri, mencari informasi 

dari berbagai sumber, belajar tanpa adanya dorongan, kepercayaan 

diri, munculkan rasa keingintahuan yang tinggi dan tidak putus asa.  

3. Kepada orangtua siswa diharapkan agar lebih memperhatikan 

kemandirian belajar anaknya dengan cara memperhatikan cara 

belajar anak dirumah, tidak boleh acuh kepada anak dan 

membimbing anak dirumah agar kemandirian belajarnya tetap 

terjaga dengan baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian ini dapat 

dikembangkan dengan mengembangkan indikator-indikator yang 

mempengaruhi kemandirian belajar siswa. 
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SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 

 

 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Bangko Pusako 

Kelas   : XI MIPA 

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 proaktif, dan menunjukan 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, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 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, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 

Belajar 

1.1    Menyadari adanya 

keteraturan dari sifat 

hidrokarbon, termokimia, 

laju reaksi, kesetimbangan 

kimia, larutan dan koloid 

sebagai wujud kebesaran 

Tuhan YME dan 

pengetahuan tentang adanya 

keteraturan tersebut sebagai 

hasil pemikiran kreatif 

 Perkembangan 

konsep  asam dan 

basa  

 Indikator 

 pH asam lemah, 

basa lemah, dan  pH 

asam kuat basa kuat 

 

 

Mengamati (Observing)   

 Mencari informasi dengan 

cara membaca/ melihat/ 

mengamati dan 

menyimpulkan data 

percobaan untuk 

memahami teori asam dan 

basa, indikator alam dan 

indikator kimia, pH 

(asam/basa lemah, 

Tugas  

 Merancang percobaan 

indikator alam dan 

indikator kimia 

 Merancang percobaan 

kekuatan asam dan 

basa 

 

Observasi 

 Sikap ilmiah dalam 

3 mgg x 4 jp - Buku 

kimia 

kelas XI 

- Rangkuma

n dari guru 

- Berbagai 

sumber 

lainnya 

 

LAMPIRAN A 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 

Belajar 

manusia yang kebenarannya 

bersifat tentatif. 

asam/basa kuat) 

Menanya (Questioning) 

 Mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

adakah bahan-bahan 

disekitar  kita yang dapat 

berfungsi sebagai 

indikator 

 Apa perbedaan asam 

lemah dengan asam kuat 

dan basa lemah dengan 

basa kuat 

Mengumpulkan data 

(eksperimenting) 

 Menganalisis teori asam 

basa berdasarkan konsep 

Arrhenius, Bronsted 

Lowry dan Lewis 

 Mendiskusikan bahan 

alam yang dapat diguna-

kan sebagai indikator 

 Merancang dan 

mempresentasikan 

rancangan  percobaan 

indikator alam dan 

indikator kimia, untuk 

menyamakan persepsi 

 Melakukan percobaan 

indikator alam dan 

indikator kimia. 

melakukan percobaan 

dan presentasi, 

misalnya: melihat  

skala volume 

      dan suhu, cara    

menggunakan pipet, 

cara menimbang, 

keaktifan, kerja sama, 

komunikatif, dan 

peduli lingkungan, 

dsb)  

 

Portofolio 

 Laporan percobaan  

 

Tes tertulis uraian 

 Pemahaman konsep 

asam basa 

 Menghitung pH larutan 

asam/basa lemah dan 

asam/basa kuat 

 Menganalisis kekuatan 

asam basa dihubungan 

dengan derajat ionisasi 

( α ) atau tetapan 

ionisasi (Ka ) 

 

2.1 Menunjukkan perilaku 

ilmiah (memiliki rasa ingin 

tahu, disiplin,  jujur, objektif, 

terbuka,  mampu 

membedakan fakta dan 

opini, ulet, teliti, 

bertanggung jawab, kritis, 

kreatif, inovatif, demokratis, 

komunikatif) dalam 

merancang dan melakukan 

percobaan serta berdiskusi 

yang diwujudkan dalam 

sikap sehari-hari.  

 

2.2 Menunjukkanperilaku 

kerjasama, santun, toleran, 

cintadamai dan peduli 

lingkungan serta hemat 

dalam memanfaatkan 

sumber daya alam. 

 

2.3 Menunjukkan perilaku 

responsive dan pro-aktif 

serta bijaksana sebagai 

wujud kemampuan 

memecahkan masalah dan 

membuat keputusan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 

Belajar 

3.1 Menganalisis sifat larutan 

berdasarkan konsep asam 

basa dan/atau pH larutan. 

 

 Mendiskusikan perbedaan 

asam/basa lemah dengan 

asam/basa kuat 

 Merancang dan 

mempresentasikan 

rancangan percobaan 

membedakan 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 (Associating) 

 Menyimpulkan konsep 

asam basa 

 Mengolah dan 

menyimpulkan data bahan 

alam yang dapat 

digunakan sebagai 

indikator. 

 Menganalisis indikator 

yang dapat digunakan 

4.10 Mengajukan ide/gagasan 

tentang penggunaan 

indikator yang tepat untuk 

menentukan keasaman 

asam/basa atau titrasi 

asam/basa. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 

Belajar 

untuk membedakan asam 

dan basa atau titrasi asam 

dan basa 

 Memprediksi pH larutan 

dengan menggunakan 

beberapa indikator. 

 Menyimpulkan perbedaan 

asam /basa lemah dengan 

asam/basa kuat 

 Menghitung pH larutan 

asam/basa lemah dan 

asam/basa kuat 

 Menghubungkan 

asam/basa lemah dengan 

asam/basa kuat untuk 

mendapatkan derajat 

ionisasi ( α ) atau tetapan 

ionisasi ( Ka ) 

 

Mengkomunikasikan 

(Communicating) 

 Membuat laporan 

percobaan dan 

mempresen-tasikannya 

dengan menggunakan tata 

bahasa yang benar. 

 Mengkomunikasikan 

bahan alam yang dapat 

digunakan sebagai 

indikator asam basa 

1.1   Menyadari adanya  Titrasi asam basa Mengamati (Observing)   Tugas  2 mgg x 4 jp - Buku 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 

Belajar 

keteraturan dari sifat 

hidrokarbon, termokimia, 

laju reaksi, kesetimbangan 

kimia, larutan dan koloid 

sebagai wujud kebesaran 

Tuhan YME dan 

pengetahuan tentang adanya 

keteraturan tersebut sebagai 

hasil pemikiran kreatif 

manusia yang kebenarannya 

bersifat tentatif. 

 Kurva titrasi 

 

 

 Mencari informasi dari 

berbagai sumber tentang 

titrasi asam basa . 

 

Menanya (Questioning) 

 Mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan apa 

fungsi indikator dalam 

titrasi asam basa, Indikator 

apa yang tepat untuk titik 

titrasi asam basa, kapan 

titrasi dinyatakan selesai? 

 Bagaimana menguji 

kebenaran konsentrasi 

suatu produk,misalnya 

cuka dapur 25%. 

 

Mengumpulkan data 

(Eksperimenting) 

 Merancang percobaan dan 

mempresentasikan hasil 

rancangan titrasi asam 

basa untuk menyamakan 

persepsi 

 Memprediksi indikator 

yang dapat digunakan 

untuk titrasi asam basa 

 Melakukan percobaan 

titrasi asam basa. 

 Mengamati dan mencatat 

 Menyimak video 

percobaan titrasi asam 

basa 

 menggambar 

kurva/grafik titrasi 

 

Observasi 

 Mengamati sikap 

ilmiah dalam 

mengamati percobaan 

dan presentasi, 

misalnya: merangkai 

alat titrasi melihat  

skala volume, cara 

mengisi buret, cara    

menggunakan pipet, 

cara menimbang, 

keaktifan, kerja sama, 

komunikatif, dan 

peduli lingkungan, 

dsb)  

 

Portofolio 

 Laporan pengamatan 

 Kurva titrasi  

 

Tes tertulis uraian 

 Menentukan 

konsentasi pentiter atau 

zat yang dititer 

kimia 

kelas XI 

- Rangkuma

n dari guru 

- Berbagai 

sumber 

lainnya 

2.1   Menunjukkan perilaku 

ilmiah (memiliki rasa ingin 

tahu, disiplin,  jujur, objektif, 

terbuka,  mampu 

membedakan fakta dan 

opini, ulet, teliti, 

bertanggung jawab, kritis, 

kreatif, inovatif, demokratis, 

komunikatif) dalam 

merancang dan melakukan 

percobaan serta berdiskusi 

yang diwujudkan dalam 

sikap sehari-hari.  

2.2 Menunjukkanperilaku 

kerjasama, santun, toleran, 

cintadamai dan peduli 

lingkungan serta hemat 

dalam memanfaatkan 

sumber daya alam. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 

Belajar 

2.3 Menunjukkan perilaku 

responsifdan pro-aktif serta 

bijaksana sebagai wujud 

kemampuan memecahkan 

masalah dan membuat 

keputusan. 

data hasil titrasi 

 

Mengasosiasi (Associating) 

 Mengolah data hasil 

percobaan 

 Menentukan konsentasi 

pentiter atau zat yang 

dititer 

 Menentukan kemurnian 

suatu zat 

 Menganalisis kurva titrasi 

dan menentukan titik 

ekivalen melalui titik 

akhir titrasi 

 

Mengkomunikasikan 

(Communicating) 

 Membuat laporan titrasi 

asam basa dan  

     mempresentasikannya 

dengan   menggunakan 

tata bahasa yang benar 

 Menngkomunikasikan 

bahwa untuk menentukan 

kemurnian suatu zat dapat 

dilakukan dengan cara 

titrasi asam basa. 

 

 Menganalisis kurva 

titrasi dan menentukan 

titik ekivalen melalui 

titik akhir titrasi 

4.11 Menentukan 

konsentrasi/kadar asam atau 

basa berdasarkan data hasil 

titrasi asam basa. 

4.11 Merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan serta 

menyajikan hasil  percobaan 

titrasi asam-basa. 

 

 

 

 

 

3.14 Menganalisis peran koloid 

dalam kehidupan 

berdasarkan sifat-sifatnya 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMA Negeri 2 Bangko Pusako 

Mata Pelajaran  : PenKimia 

Kelas    : XI (Eksperimen) 

Semester  : Genap 

Materi Pokok  : Asam Basa 

Alokasi Waktu  : 60 Menit (Pertemuan 1) 

 

A. Tujuan Pembelajaran  

         Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian asam basa menurut Arhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis 

2. Memebedakan larutan asam basa berdasarkan warna dari indicator larutan 

3. Mengaitkan asam basa dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai islam  

B. Langkah-langkah pembelajaran 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran 

peserta didik sebagai sikap disiplin menggunakan G-Form 

Mengaitkan materi /tema /kegiatan pembelajaran yang akan di lakukan dengan pengalaman peserta didik 

dengan materi/ tema /kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan 

dengan materi selanjutnya. 

Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan dan manfaat) dengan mempelajari materi 

Asam Basa 

Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan di capai, serta metode belajar yang akan di tempuh. 

Kegitan inti  menit (40 menit) 

Kegiatan literasi Peserta didik di beri motivasi atau  ransangan untuk memusatkan perhatian pada 

topik materi Asam Basa 

Critical thinking Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk Bertanya mengenai 

materi Asam Basa 

Colaboration Peserta didik di beri waktu untuk memehami beberapa materi, mengumpulkan 

informasi, memprestasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Asam 

Basa 
Comunication Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru secara  individu secara 

klasikal,mengemukakan pendapat yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali 

oleh kelompok individu.  

Creativity Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari 

terkait  Asam Basa, Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanya 

Peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran. 

 Peserta didik dan guru menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran 

 Guru memberi penghargaan (misalnya pujian atau bentuk penghargaan lain yang relevan kepada 

kelompok yang kinerjanya baik). 

 Menugaskan peserta didik untuk terus mencari informasi dimana saja yang berkaitan dengan materi 

/pelajaran yang sedang atau yang akan dipelajari. 

 Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. 

 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menucapkan salam dan doa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMA Negeri 2 Bangko Pusako 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas    : XI (Eksperimen) 

Semester  : Genap 

Materi Pokok  : Asam Basa 

Alokasi Waktu  : 60 Menit (Pertemuan 2) 

 

A. Tujuan Pembelajaran  

         Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian asam basa menurut Arhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis 

2. Memebedakan larutan asam basa berdasarkan warna dari indicator larutan 

3. Mengaitkan asam basa dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai islam 

B. Langkah-langkah pembelajaran 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 

kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin menggunakan G-Form 

Mengaitkan materi /tema /kegiatan pembelajaran yang akan di lakukan dengan pengalaman peserta didik 

dengan materi/ tema /kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 

menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan dan manfaat) dengan mempelajari materi. 

Asam Basa 

 
Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan di capai, serta metode belajar yang akan di 

tempuh. 

Kegitan inti  menit (40 menit) 

Kegiatan literasi Peserta didik di beri motivasi atau  ransangan untuk memusatkan perhatian pada 

topik materi Asam Basa 

 Critical thinking Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk Bertanya mengenai 

materi Asam Basa 

Colaboration Peserta didik di beri waktu untuk memehami beberapa materi, mengumpulkan 

informasi, memprestasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Asam 

Basa 

Comunication Peserta didik mengerjakan e-LKPD terkait materi Asam Basa yang diberikan oleh guru 

secara  individu secara klasikal, kemudian guru bertanya kepada peserta didik jika ada 

pertanyaan mengenai e-LKPD 

Creativity Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari terkait  Asam Basa, Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk 

menanya Peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran. 

 Peserta didik dan guru menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran 

 Guru memberi penghargaan (misalnya pujian atau bentuk penghargaan lain yang relevan kepada 

kelompok yang kinerjanya baik). 

 Menugaskan peserta didik untuk terus mencari informasi dimana saja yang berkaitan dengan materi 

/pelajaran yang sedang atau yang akan dipelajari. 

 Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. 

 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menucapkan salam dan doa 
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PROGRAM TAHUNAN 

 

 

Nama Sekolah : SMAN 2 Bangko Pusako 

Mata Pelajaran : Kimia 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Semester : XI / Ganjil dan Genap Tahun 

Pelajaran : 2021 / 2022 

Komptensi Inti : 

 KI-1 dan KI-2: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam 

berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan 

kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 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 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

SMT KOMPETENSI DASAR 
Alokasi 

Waktu 

1 3.1 Menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon 

berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya 

 

 
16 JP 4.1 Mengolah dan menganalisis struktur dan sifat senyawa 

hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan 

penggolongan senyawanya. 

3.2 Memahami proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi- 

fraksi minyak bumi serta kegunaannya. 

 

 

 

 
16 JP 

4.2 Menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik 

pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya 

3.3 Mengevaluasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon 

terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya 

4.3 Menyusun Menyajikan hasil evaluasi dampak pembakaran 

hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta upaya 
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SMT KOMPETENSI DASAR 
Alokasi 

Waktu 

 untuk mengatasinya  

3.4 Membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan 

hasil percobaan dan diagram tingkat energi 

 

 

 
 

16 JP 

4.4 Merancang, melakukan, menyimpulkan serta menyajikan hasil 

percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm 

3.5 Menentukan H reaksi berdasarkan hukum Hess, data perubahan 

entalpi pembentukan standar, dan data energi ikatan 

4.5 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan 

hasil percobaan penentuan H suatu reaksi 

3.6 Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan reaksi 

Kimia 

 

 

 

 
16 JP 

4.6 Menyajikan hasil pemahaman terhadap teori tumbukan 

(tabrakan) untuk menjelaskan reaksi kimia 

3.7 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan 

menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan 

4.7 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan 

hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan 

orde reaksi 

3.8 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah 

kesetimbangan yang diterapkan dalam industri 

 

 

 

 
12 JP 

4.8 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan 

hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran 

arah kesetimbangan 

3.9 Menentukan hubungan kuantitatif antara pereaksi dengan hasil 

reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan 

4.9 Memecahkan masalah terkait hubungan kuantitatif antara 

pereaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan 

TOTAL JAM EFEKTIF 76 JP 

2 3.10Menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa 

dan/atau pH larutan 

 

 

 

 
16 JP 

4.10 Mengajukan ide/gagasan tentang penggunaan indikator yang 

tepat untuk menentukan keasaman asam/basa atau titrasi 

asam/basa 

3.11Menentukan konsentrasi/kadar asam atau basa berdasarkan data 

hasil titrasi asam basa 

4.11 Menentukan konsentrasi/kadar asam atau basa berdasarkan data 

hasil titrasi asam basa 

3.12Menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis  
12 JP 4.12 Merancang,  melakukan,  dan  menyimpulkan  serta  menyajikan 

hasil percobaan untuk menentukan jenis garam yang mengalami 
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Tabulasi Angket 

 

Kelas 

Kemandirian Belajar Siswa 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Total  

Eksperimen 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 73 

Eksperimen 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 4 5 5 69 

Eksperimen 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 65 

Eksperimen 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 67 

Eksperimen 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 5 3 5 5 5 60 

Eksperimen 5 3 3 3 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 63 

Eksperimen 5 4 4 3 4 3 4 5 5 3 5 4 5 5 5 64 

Eksperimen 4 3 4 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 65 

Eksperimen 5 4 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 66 

Eksperimen 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 68 

Eksperimen 5 4 3 3 2 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 64 

Eksperimen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 

Eksperimen 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 1 5 66 

Eksperimen 5 5 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 3 5 3 61 

Eksperimen 5 4 4 3 5 5 5 3 4 2 5 5 5 4 3 62 

Eksperimen 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 68 

Eksperimen 5 3 5 5 5 3 5 4 3 5 3 4 5 5 5 65 

Eksperimen 5 4 4 4 3 3 3 5 5 3 3 5 5 4 5 61 

Eksperimen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
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Eksperimen 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 3 5 5 62 

Eksperimen 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 3 5 5 3 64 

Eksperimen 5 3 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68 

Eksperimen 5 4 5 5 4 4 5 5 2 3 3 5 5 4 4 63 

Eksperimen 5 3 4 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 65 

Eksperimen 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 68 

Eksperimen 5 4 5 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 66 

Eksperimen 5 5 5 2 5 5 5 3 4 4 5 3 4 5 5 65 

Eksperimen 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 67 

Eksperimen 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 5 62 

Eksperimen 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 2 5 5 4 4 63 
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Tabulasi Angket Kemandirian Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

 

No  

 

Kelas 

Kemandirian Belajar Siswa 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Total 
1. AP 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 73 

2. AR 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 4 5 5 69 

3. AKS 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 65 

4. CMA 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 67 

5. DN 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 5 3 5 5 5 60 

6. DS 5 3 3 3 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 63 

7. DPN 5 4 4 3 4 3 4 5 5 3 5 4 5 5 5 64 

8. IA 4 3 4 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 65 

9. IRF 5 4 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 66 

10. KK 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 68 

11. MN 5 4 3 3 2 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 64 

12. MGM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 

13. MA 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 1 5 66 

14. NK 5 5 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 3 5 3 61 

15. NA 5 4 4 3 5 5 5 3 4 2 5 5 5 4 3 62 

16. NA 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 68 

17. NHS 5 3 5 5 5 3 5 4 3 5 3 4 5 5 5 65 

18. NI 5 4 4 4 3 3 3 5 5 3 3 5 5 4 5 61 

19. NH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 

20. RNS 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 3 5 5 62 
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21. RI 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 3 5 5 3 64 

22. SA 5 3 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68 

23. SH 5 4 5 5 4 4 5 5 2 3 3 5 5 4 4 63 

24. SW 5 3 4 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 65 

25. SN 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 68 

26. SH 5 4 5 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 66 

27. TA 5 5 5 2 5 5 5 3 4 4 5 3 4 5 5 65 

28. UA 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 67 

29. FI 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 5 62 

30. FN 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 2 5 5 4 4 63 
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ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR 

 

Nama Siswa : 

Kelas : 

Sekolah : 

 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET  

1. Bacalah baik-baik setipa pertanyaan dan semua alternatif jawabannya. 

2. Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom disebelah kanan sesuai 

dengan kenyataan yang sebenar-benarnya dengan baik. 

SL = Selalu 

SR = Sering 

KK = Kadang-kadang  

JR = Jarang 

TP = Tidak Pernah 

3. Semua jawaban mohon dijawab tanpa terlewatkan dengan sejujurnya 

sesuai dengan pendapat anda sendiri. 

4. Semua jawabannya hanya ada satu jawaban. 

5. Tidak diperkenakan mencontek atau melihat jawaban teman. 

NO PERTANYAN SL SR KK JR TP 

1. Saya belajar atas kemauan saya sendiri      

2. Saya merasa semua mata pelajaran penting 

dan sangat lebih baik jika guru mengaitkan 

pelajaran dengan nilai-nilai islam. 

     

3. Saya mempelajari materi asam-basa dengan 

nilai islam atas kehendak sendiri tanpa harus 

disuruh guru, agar saya lebih mengetahui 

banyak hal tentang asam basa yang bernilai 
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islam yang terkandung dalam al qur’an. 

 

4. Saya suka mencari informasi seputar materi 

asam basa yang terintegrasi nilai islam 

melalui  internet,  situs  web,  ataupun 

perpustakaan terdekat. 

     

5. Ketika belajar materi asam basa dalam 

lingkungan kelompok, saya suka memberikan 

saran dan pendapat dan mengaitkan dengan 

nilai islam. 

     

6. Jika saya kurang memahami materi asam basa 

yang terintegrasi nilai islam pada bagian sulit, 

saya akan berusaha belajar dan mengulangnya 

dirumah hingga saya memahami. 

     

7. Saya berusaha mencari sumber untuk 

menjelaskan materi asam basa bernilai islam 

ketika ada presentasi dikelas nantinya. 

     

8. Dalam Materi asam basa terintegrasi nilai 

islam, saya memiliki target yang harus saya 

capai untuk kedepannya. 

     

9. Belajar kimia materi asam basa yang 

terintegrasi nilai islam dengan menggunakan 

target membuat saya lebih semangat. 

     

10. Saya suka memanfaatkan perpustakaan 

terdekat, atau sumber informasi lainnya untuk 

mencari  pengetahuan  yang  bernilai  islam 

terkhusus pada materi asam basa. 

     

11. Dengan banyak membaca, saya banyak 

mengetahui hal tentang asam basa yang ada 

nilai islamnya. 

     



 

99 

 

12. Saya mempelajari lagi materi asam basa 

terintegrasi nilai islam sendiri dirumah setelah 

saya mendapat materi dari guru. 

     

13. Bekerjasama dengan teman dapat membuat 

saya merasa bosan ketika memahami materi 

tentang asam basa terintegrasi nilai islam. 

     

14. Saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk 

mengontrol diri saya ketika mendapat nilai 

yang kurang memuaskan. Karena dalam islam 

kita tidak perlu berputus asa. 

     

15. Saya kurang percaya diri dan takut ketika 

menjawab pertanyaan materi asam basa yang 

dikaitkan nilai islam yang secara tiba-tiba 

bertanya kepada saya. 
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Uji Validitas 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 64.37 120.033 .486 .816 

P2 64.87 118.257 .396 .818 

P3 65.37 110.102 .587 .807 

P4 64.57 126.392 .109 .829 

P5 65.80 113.131 .497 .813 

P6 65.70 118.700 .339 .821 

P7 65.37 109.689 .731 .801 

P8 65.47 108.878 .681 .802 

P9 65.80 112.234 .569 .809 

P10 65.90 127.266 .056 .832 

P11 65.40 109.972 .721 .802 

P12 64.97 127.344 .049 .833 

P13 66.53 115.223 .480 .814 

P14 65.97 134.171 -.251 .844 

P15 65.40 113.559 .510 .812 

P16 65.60 112.593 .612 .807 

P17 65.00 120.690 .290 .823 

P18 64.87 130.947 -.113 .838 

P19 64.87 110.533 .581 .808 

P20 65.40 117.490 .343 .822 
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Uji Reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.826 20 
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DOKUMENTASI 

1. Penyebaran Angket ke Kelas Non Sampel 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 



 

103 

 

2. Mengajar dikelas Eksperimen dengan Model Pembelajaran e-Learning 
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3. Penyebaran Angket Dikelas Eksperimen melalui Google Form 
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LAMPIRAN L 
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LAMPIRAN M 
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LAMPIRAN N 
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LAMPIRAN O 
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