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ABSTRAK 

Arina Fitriani (2022): Hubungan Keterampilan Proses Sains dengan Hasil 

Belajar Siswa pada Materi Asam Basa Terintegrasi 

Islam 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara 

keterampilan proses sains dengan hasil belajar siswa pada materi asam basa 

terintegrasi Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi karena guru cenderung hanya 

menggunakan model pembelajaran konvensional sehingga kurang 

dikembangkannya keterampilan proses sains siswa, hal ini berdampak terhadap 

pemahaman siswa. Keterampilan proses sains diduga berkaitan erat dengan hasil 

belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif non-

eksperimen dengan jenis penelitian korelasional. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas XI MIA1 Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib 

Bangkinang. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

hubungan keterampilan proses sains dengan hasil belajar siswa pada materi asam 

basa terintegrasi Islam. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 17 siswa. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan 

tes. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan rumus korelasi Pearson 

Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki 

keterampilan proses sains yang tinggi dengan persentase sebesar 82%. Begitupun 

hasil belajar siswa juga menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki hasil 

belajar yang tinggi dengan persentase sebesar 76%. Analisis hubungan antara 

keterampilan proses dengan hasil belajar siswa menunjukkan adanya korelasi 

positif yang signifikan yaitu dengan indeks korelasi sebesar 0,784 dengan 

interpretasi hubungan dalam kategori kuat.  

 

Kata Kunci: Keterampilan Proses Sains, Hasil Belajar, Asam Basa, Kimia 

Terintegrasi Islam 
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ABSTRACT 

Arina Fitriani (2022): The Correlation between Students Science Process 

Skills and Their Learning Achievement on Islamic 

Integrated Acid Base Material 

This research aimed at finding out the correlation between students‟ science 

process skills and their learning achievement on Islamic integrated Acid Base 

material. This research was instigated by teachers who tended to only use 

conventional learning models so that student science process skills were not 

developed, and this impacted student comprehension.  Science process skills were 

supposed closely related to student learning achievement. Quantitative non-

experiment research method was used in this research with correlational research 

type. The subjects of this research were the eleventh-grade students of MIA1 at 

Islamic Boarding School of Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. The object 

was the correlation between students‟ science process skills and their learning 

achievement on Islamic integrated Acid Base material.  Simple random sampling 

technique was used in this research, and 17 students were the samples.  Interview, 

observation, and test were the techniques of collecting data. The technique of 

analyzing data was Pearson moment correlational formula.  The research findings 

showed that majority of students owned high science process skills with the 

percentage 76%. The analysis of the correlation between students‟ science process 

skills and their learning achievement showed that there was a significant positive 

correlation with the correlation index 0.784, and the interpretation of the 

correlation was on strong category. 

Keywords: Science Process Skills, Learning Achievement, Acid Base, Islamic 

Integrated Chemistry 
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 ملخص
 ةمادفي تعلم التالميذ  بنتائجالعملية العلمية  ة(: عالقة مهار 2222) ،ريانيطأرينا ف

 اإلسالم األحماض والقواعد التي تتكامل ب

قوة العالقة بني املهارة العملية العلمية ونتائج تعلم معرفة هدف ىذا البحث إىل ي
ىذا البحث أن وخلفية اإلسالم. األمحاض والقواعد اليت تتكامل بالتالميذ يف مادة 

 ةم التقليدي حبيث ال يتم تطوير مهار يذج التعلو املعلمني مييلون فقط إىل استخدام من
وىذا لو تأثري على فهم التالميذ. يُعتقد أن املهارة العملية  ،للتالميذالعملية العلمية 

رتبط ارتباطا وثيقا بنتائج تعلم التالميذ. طريقة البحث املستخدمة ىي البحث تالعلمية 
احلادي عشر تالميذ الصف من األفراده فيو الكمي غري التجرييب مع البحث االرتباطي. 

. ويف الوقت د دار النهضة طوالب باجنكينانجمبعه 1لقسم الرياضيات والعلوم الطبيعية 
األمحاض  ةماديف تعلم التالميذ  بنتائجالعملية العلمية  ةعالقة مهار موضوعو ىو نفسو، 

عينات الأخذ  يى ةأخذ العينات املستخدموتقنية اإلسالم. والقواعد اليت تتكامل ب
البيانات يف ىذا . استخدمت تقنيات مجع تلميذا 11مع عينة من  ةبسيطال ةعشوائيال

تقنية حتليل البيانات  تستخدماالبحث املقابالت واملالحظات واالختبارات. بينما 
بريسون. وأظهرت النتائج أن غالبية التالميذ لديهم مهارة ضرب العزوم لمعادلة ارتباط 

لديهم  تهمنتائج تعلم التالميذ أيضا أن غالبيأظهرت ٪. 22علمية عالية بنسبة عملية 
أظهر حتليل العالقة بني املهارة العملية ونتائج تعلم و ٪. 17عالية بنسبة التعلم النتائج 

 مع تفسري العالقة يف الفئة القوية. 7840.التالميذ عالقة إجيابية مهمة مع مؤشر ارتباط 

األحماض والقواعد، التعلم، نتائج المهارة العملية العلمية، : األساسيةالكلمات 
  اإلسالمالذي يتكامل ب الكيمياء
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keterampilan proses bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa 

dalam belajar, sehingga siswa secara aktif dapat mengolah dan 

mengembangkan hasil perolehannya (hasil belajarnya) (Sari et al., 2017). 

Keterampilan proses sains (KPS) menekankan pada proses dengan 

menerapkan langkah-langkah ilmiah secara sistematis, bukan hanya terfokus 

pada hasil saja, sehingga peserta didik harus mengetahui dan menguasai 

langkah-langkah tersebut (T et al., 2020).  

Secara teoritis, ilmu pengetahuan seperti ilmu kimia tumbuh dan 

berkembang secara sistematis oleh proses yang disebut metode ilmiah 

(Sastrohamidjojo, 2018). Melalui kegiatan praktikum, proses berfikir ilmiah 

dapat dikembangkan. Kegiatan praktikum pada pembelajaran kimia ditujukan 

untuk mendidik siswa dalam mengembangkan keterampilan proses sains yang 

dimilikinya. Dengan dilaksanakannya praktikum, diharapkan peserta didik 

mampu mengembangkan keterampilan proses sains dengan baik (Khery et al., 

2019). 

Peserta didik yang mampu menguasai keterampilan proses sains dengan 

baik diharapkan juga mampu menuntaskan permasalahan yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan abad 21 ini 

(Ilma et al., 2020). Keterampilan proses sains adalah rangkaian yang 

dirancang untuk membantu siswa dalam menguasai 
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keterampilan ilmiah, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka 

tentang teori dan konsep ilmiah (Allamin & Yonata, 2016). Hasil belajar 

bukan dalam bentuk kecakapan pengetahuan saja, akan tetapi juga 

keterampilan dan kecakapan dalam melihat, membuat rencana dan 

mengadakan pembagian kerja, menganalisis, serta memecahkan masalah. 

Dengan begitu aktivitas dan produk yang dihasilkan dari proses belajar ini 

dapat dinilai secara keseluruhan (Jamilah et al., 2021). 

Hasil belajar merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan proses belajar 

yang telah terlaksana. Pembelajaran dapat disebut berhasil ketika peserta didik 

mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, kompetensi tersebut 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tidak tercapainya 

kompetensi menandakan bahwa proses pembelajaran belum berjalan dengan 

baik (Astuti et al., 2019). 

Kimia diajarkan tidak hanya seputar perhitungan, tetapi juga untuk belajar 

secara langsung dan bereksperimen dengan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu materi kimia yang mencakup kegiatan 

tersebut di sekolah adalah materi asam basa (Allamin & Yonata, 2016). 

Konsep-konsep dalam materi asam basa dapat dilakukan dengan pembuktikan 

dalam suatu percobaan praktikum, sehingga siswa dapat memecahkan masalah 

dengan bereksperimen yang membutuhkan pemikiran dan penjelasan melalui 

keterampilan dan penalaran yang dapat melatih keterampilan proses sains 

siswa (Nanda et al., 2018).  
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Sains dan agama merupakan satu keilmuan yang utuh dan saling berkaitan 

(Chanifudin & Nuriyati, 2020). Salah satu tujuan dari pendidikan nasional 

berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 adalah membentuk 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh 

karena itu, materi pembelajaran harus diintegrasikan dengan nilai-nilai 

keislaman dalam penerapannya.  

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah selama ini 

belum teridentifikasi menerapkan proses pembelajaran terpadu. Hal ini 

dikarenakan guru masih belum begitu menguasai keilmuan sains dalam 

kaitannya dengan keilmuan agama. Disamping itu, tidak semua guru 

mempunyai pendidikan yang berlatar belakang keagamaan, sehingga guru 

masih kesulitan dalam memadukan keilmuan fisika dan keilmuan agama. 

(Noor, 2012) 

Beberapa permasalahan lain yang muncul di lingkungan sekolah yaitu, 

masih mendominasinya peran guru dalam proses belajar, materi pelajaran 

diberikan melalui media gambar atau video tetapi belum pernah melakukan 

pengamatan secara langsung. Hal ini menyebabkan keterampilan proses siswa 

menjadi sangat rendah, sehingga menyebabkan tingkat penguasaan dan 

pemahaman terhadap materi ajar menjadi berkurang. Jika hal ini terus 

dibiarkan, maka akan berdampak terhadap hasil belajar mereka (Khairi et al., 

2016). 

Berdasarkan hasil studi wawancara dengan guru sains di SMA 

Laboratorium Satya Wacana Salatiga, mereka menyatakan bahwa guru lebih 
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banyak menggunakan model ceramah saat belajar. Siswa cenderung hanya 

mendengarkan dan mencatat konsep-konsep sains yang diajarkan oleh guru. 

Dimana pembelajaran yang diajarkan adalah pembelajaran yang melatih aspek 

mengingat dan memahami saja. Guru mencantumkan beberapa model 

pembelajaran berbasis student center pada rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), akan tetapi mereka masih kurang paham tentang bagaimana 

penerapannya (Sarira et al., 2019). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, pada saat sekolah online, 

keterampilan proses sains siswa kurang dikembangkan. Selama proses 

pembelajaran daring siswa tidak pernah melakukan kegiatan praktikum. Guru 

cenderung hanya memberikan materi dan tugas untuk dikerjakan oleh siswa. 

Meskipun sekarang pembelajaran sudah diperbolehkan secara luring, namun 

kegiatan pembelajaran masih terbatas. Sehingga guru lebih menekankan 

pembelajaran dengan metode ceramah atau konvensional. Materi-materi yang 

seharusnya membutuhkan pengamatan secara langsung hanya dijelaskan 

secara lisan. Hal ini menyebabkan siswa kurang memahami materi yang 

diajarkan. Selain itu, dalam proses pembelajaran guru belum pernah 

mengintegrasikan materi yang diajarkan dengan nilai-nilai keislaman. Guru 

hanya fokus menyampaikan materi kimia sehingga kurang menanamkan nilai-

nilai keislaman pada siswa.  

Keterampilan proses sains dapat dikembangkan dan diasah melalui 

kegiatan eksperimen. Hampir seluruh aspek keterampilan proses sains dapat 

dilihat dalam kegiatan eksperimen. Hasil analisis deskriptif menunjukkan 
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bahwa keterampilan proses sains memberikan pengaruh yang positif dan 

sangat signifikan  terhadap penguasaan konsep siswa, sebagaimana dibuktikan 

oleh analisis teoritis dan empiris (Siswono, 2017). Penelitian yang serupa 

dilakukan di SMP Negeri 2 Sayan juga menunjukkan adanya peran dan 

keterlibatan keterampilan proses sains terhadap hasil belajar siswa (Sari et al., 

2017). 

Berdasarkan hasil observasi awal di SMPN 40 Makassar menunjukkan 

bahwa siswa dapat mengembangkan keterampilan dan kebiasaan berpikir 

ilmiah ketika melakukan praktikum. Keterampilan dan kebiasaan berpikir 

ilmiah merupakan bagian dari keterampilan proses sains. Dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan praktikum dapat mengembangkan keterampilan proses sains 

dan meningkatkan hasil belajar siswa (T et al., 2020). 

Interaksi antara sikap ilmiah dan keterampilan proses sains berhubungan 

dengan prestasi belajar siswa. Titik awal untuk melibatkan siswa mempelajari 

sains dengan cara yang sesuai didorong oleh sikap ilmiah, sehingga sikap 

positif mengarahkan siswa untuk memiliki lebih banyak prestasi dan 

keterampilan proses sains (Juhji & Nuangchalerm, 2020).  

Baik atau buruknya keterampilan proses sains yang dimiliki siswa 

ditentukan oleh bagaimana siswa tersebut dilatih dan didik. Siswa yang 

mempunyai hasil belajar bagus, seharusnya memiliki keterampilan proses 

sains yang bagus pula. Akan tetapi, siswa yang memiliki hasil belajar yang 

kurang baik, belum tentu memiliki keterampilan proses sains yang jelek juga 
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(Amnah & Idris, 2016). Untuk mengetahui kekuatan hubungan (korelasi) 

antara keduanya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Untuk mengetahui bagaimana hubungan yang sebenarnya antara 

keterampilan proses sains dengan hasil belajar siswa, maka peneliti tertarik 

untuk menelitinya. Peneliti tertarik untuk menganalisis keterampilan proses 

sains dan hasil belajar siswa serta mengukur hubungan antara keduanya pada 

materi kimia. Berangkat dari pemikiran tersebut, peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Keterampilan Proses Sains dengan 

Hasil Belajar Siswa pada Materi Asam Basa Terintegrasi Islam”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Keterampilan proses sains (KPS) merupakan suatu metode ilmiah yang 

menggunakan langkah-langkah ilmiah untuk menemukan sesuatu 

melalui percobaan dan eksperimen. (Sari et al., 2017)  

2. Hasil belajar adalah perubahan yang menyebabkan berubahnya 

seseorang dalam sikap dan perilakunya. (Purwanto, 2016) 

3. Asam basa, menurut teori Lewis, asam merupakan senyawa yang 

menerima elektron dari senyawa lain (Akseptor elektron). Sedangkan 

basa merupakan senyawa yang dapat menyumbangkan elektron kepada 

senyawa lain (S, 1999). 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Guru menggunakan metode belajar konvensional 

b. Keterampilan proses sains kurang dikembangkan 
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c. Siswa kesulitan memahami materi kimia 

d. Proses pembelajaran belum mengintegrasikan nilai-nilai Islam 

2. Batasan Masalah 

Untuk mengantisipasi penelitian terlalu meluas, penelitian ini 

difokuskan untuk mengetahui hubungan keterampilan proses sains dengan 

hasil belajar siswa pada materi asam basa terintegrasi Islam terhadap siswa 

kelas XI Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan antara 

keterampilan proses sains dengan hasil belajar siswa pada materi asam 

basa terintegrasi Islam?” 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

keterampilan proses sains dengan hasil belajar siswa pada materi asam 

basa terintegrasi islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat secara teoritis  

a. Sebagai bahan atau sumber bacaan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai korelasi keterampilan proses sains dengan 

hasil belajar siswa;  
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b. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pengelola, guru dan 

pengembang pendidikan bahwa keterampilan proses sains 

penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa;  

c. Sebagai kerangka acuan, bahan pertimbangan, dan landasan 

empiris untuk peneliti pendidikan lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

2) Manfaat secara praktis  

a. Manfaat untuk guru, sebagai gambaran umum dalam 

mengimplementasikan pembelajaran kimia dalam rangka  

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

b. Manfaat untuk siswa, dapat meningkatkan pemahaman siswa 

mengenai materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa serta dapat meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan mereka.  

c. Manfaat untuk sekolah, sebagai informasi kepada pihak 

sekolah sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk 

membuat kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan, 

khususnya di bidang kimia. 

d. Manfaat untuk peneliti, memperoleh pengalaman saat 

melaksanakan pembelajaran secara langsung sehingga dapat 

dijadikan sebagai bekal menjadi calon guru kimia yang siap 

melaksanakan tugas di lapangan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1) Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses sains merupakan suatu pendekatan yang 

berlandaskan anggapan bahwa ilmu pengetahuan dibentuk dan dapat 

dikembangkan dengan proses ilmiah. Proses ilmiah tersebut 

dikembangkan sehingga menjadi pengalaman yang bermakna. Ilmu sains 

bukan hanya mementingkan hasil (produk) saja, akan tetapi juga 

mementingkan bagaimana proses dalam mendapatkan konsep sains untuk 

mengembangkan pengetahuan siswa. Dengan kata lain, keterampilan 

proses sains merupakan pendekatan yang menekankan pada pembentukan 

keterampilan untuk mendapatkan pengetahuan dan mengkomunikasikan 

pengetahuan tersebut.  

Dalam mengimplementasikan keterampilan proses, siswa diharuskan 

terlibat secara fisik dan mental intelektual. Keterlibatan ini bertujuan untuk 

melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan 

intelektual siswa. Selain itu, juga dapat mengembangkan sikap ilmiah 

siswa dan kemampuan untuk menemukan dan mengembangkan konsep, 

fakta, dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan (Septantiningtyas, 2020). 

Ilmu kimia merupakan sebuah proses yang mencakup sikap dan 

keterampilan seseorang untuk mendapatkan dan mengembangkan 
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pengetahuannya tentang kimia. Keterampilan tersebut dikenal sebagai 

keterampilan proses. Keterampilan proses dalam ilmu kimia adalah 

keterampilan intelektual atau keterampilan berpikir (Miterianifa, 2013). 

Keterampilan proses sains menurut Dewi (2009) terbagi menjadi enam 

jenis, yaitu sebagai berikut. 

a. Keterampilan mengamati (observation skills) 

b. Keterampilan mengukur (measurement skills) 

c. Keterampilan mengklasifikasi (classification skills) 

d. Keterampilan menyimpulkan (inference skills) 

e. Keterampilan memprediksi (prediction skills) 

f. Keterampilan mengkomunikasikan (communication skills) 

Keterampilan-keterampilan ini merupakan keterampilan mendasar dalam 

menerapkan metode-metode ilmiah. Peserta didik diharapkan dapat 

menggabungkan keterampilan proses sains yang dimilikinya ketika 

merancang dan melakukan percobaan. 

1) Keterampilan mengamati 

Keterampilan mengamati merupakan keterampilan yang paling 

mendasar yang harus dimiliki seorang ilmuwan. Penemuan-penemuan 

besar bermula dari keterampilan mengamati. Selanjutnya, mereka 
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harus berani mencoba membuat pengamatan yang lebih teliti dan 

akurat. 

2) Keterampilan mengukur 

Mengukur (measurement) merupakan kegiatan membandingkan 

ukuran menggunakan satuan ukur tertentu yang telah ditetapkan. 

Pengukuran merupakan penentuan ukuran dari sebuah objek, untuk 

mengetahui berapa besaran objek tersebut. 

3) Keterampilan mengklasifikasi 

Mengklasifikasi merupakan kegiatan pemisahan benda-benda atau 

kejadian-kejadian dengan didasarkan pada kesamaan bentuk kemudian 

dikelompokkan. Ketika melakukan pengklasifikasian, amati terlebih 

dahulu ciri-ciri benda atau kejadian yang akan diklasifikasikan. Setelah 

itu mencari persamaan dan perbedaan benda-benda atau kejadian-

kejadian tersebut dan mengelompokkannya ke dalam kelompok yang 

sesuai. 

4) Keterampilan menyimpulkan 

Kesimpulan merupakan percobaan untuk menjelaskan atau 

menginterpretasikan hasil pengamatan atau untuk menyampaikan 

penyebab dari sesuatu yang diamati. Menyimpulkan data ilmiah akan 

menuntun pada aktivitas memprediksi. 
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5) Keterampilan memprediksi 

Keterampilan memprediksi hampir serupa dengan keterampilan 

menyimpulkan. Keterampilan memprediksi adalah kemampuan dalam 

membuat dugaan atau perkiraan peristiwa yang akan terjadi secara 

ilmiah. Kemampuan ini akan membawa keberhasilan pada saat siswa 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

6) Keterampilan mengkomunikasikan 

Untuk menyampaikan hasil pekerjaan atau penyelesaian persoalan 

di laboratorium, perlu adanya keterampilan komunikasi. Oleh karena 

itu,  hasil yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan eksperimen-

eksperimen yang dilakukan harus direkam dan dikomunikasikan. 

Komunikasi berkaitan erat dengan pengamatan. Siswa harus bisa 

mengkomunikasikan hasil pengamatan mereka kepada siswa lainnya. 

Komunikasi harus terjalin dengan efektif agar siswa yang lain dapat 

memahami dengan baik informasi yang disampaikan. 

Para ilmuwan selalu menggunakan keterampilan yang dimilikinya 

secara sistematis dan terpola ketika melakukan suatu penelitian. Teknik 

atau langkah ilmuwan dalam merancang dan menggabungkan 

keterampilan-keterampilan proses sains disebut metode ilmiah. Metode 

ilmiah adalah suatu cara untuk mengidentifikasi suatu masalah, 

memikirkan kemungkinan solusi, dan menguji setiap kemungkinan untuk 

memperoleh hasil pemecahan terbaik (Dewi, 2009). 
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2) Hasil Belajar  

Definisi hasil mengacu kepada output dari proses atau aktivitas yang 

dilakukan sehingga menyebabkan perubahan input secara fungsional. 

Sedangkan definisi belajar yaitu suatu proses berinteraksinya seseorang 

dengan lingkungan untuk mencapai perubahan sikap dan tingkah laku. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan yang 

menyebabkan berubahnya seseorang dalam sikap dan perilakunya.   

Salah satu yang menjadi tolak ukur seberapa baik siswa dalam 

menguasai semua bahan yang telah diajarkan adalah dari hasil belajar 

mereka. Hasil belajar itu dalam bentuk perubahan pada ranah kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik. Proses belajar dalam ranah kognitif 

menghasilkan perubahan pada aspek kemampuan berpikir. Proses belajar 

dalam aspek afektif mengarah pada perubahan dalam aspek kemampuan 

emosional, sedangkan poses belajar dalam aspek psikomotorik 

menghasilkan perubahan berupa keterampilan. 

a. Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar kognitif menyebabkan terjadinya perubahan 

dalam kawasan kognisi. Kawasan kognisi mencakup aktivitas yang 

dimulai dari menerima rangsangan eksternal oleh pancaindra, 

menyimpan dan mengolah informasi di otak sampai pada 

mendatangkan kembali informasi yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Artinya, aspek kognitif ini 

berhubungan dengan kemampuan berpikir seseorang. 
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Perubahan tingkah laku dalam ranah kognitif mencakup 

beberapa tingkat atau jenjang (Purwanto, 2016). Berdasarkan 

taksonomi Bloom tahun 1956, terdapat 6 jenjang ranah kognitif 

yang bersifat hierarki. Artinya, ranah kognitif memiliki tingkatan, 

dimana apabila jenjang dibawahnya sudah dapat dikuasai barulah 

bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Apabila diurutkan dari yang 

terendah ke tertinggi, keenam jenjang tersebut adalah pengetahuan 

(C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesis(C5) 

dan evaluasi (C6). 

Pada tahun 2001, taksonomi Bloom tersebut disempurnakan 

oleh Krathwol. Konsep hierarki tingkat kognitif ini tetap 

dipertahankan. Revisi yang dilakukan adalah mencocokkan 

jenjang/tingkatan serta komponennya sesuai dengan kebutuhan 

abad 21 dan merubah kata benda pada setiap jenjangnya menjadi 

kata kerja. Evaluasi yang sebelumnya berada di level 6 (C6) 

dirubah menjadi level 5 (C5), kemudian ditambahkan "creating" di 

level 6 (C6) yang merupakan level tertinggi dalam taksonomi 

Bloom edisi revisi. 

Ranah kognitif pada taksonomi Bloom revisi mempunyai 6 

tingkatan, yakni sebagai berikut. 

a. Mengingat (Remembering) 

Mengingat termasuk ke dalam tingkatan kognitif yang paling 

rendah, untuk menjadikannya sebagai pembelajaran yang 
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bermakna, maka kemampuan mengingat ini harus ditingkatkan ke 

tahapan yang lebih tinggi. Mengingat adalah upaya untuk 

mengambil lagi data yang telah disimpan dalam memori untuk 

waktu yang lumayan lama. Pada tingkatan mengingat terdapat dua 

aktivitas, yaitu mengenali dan memanggil kembali informasi yang 

tersimpan dalam memori (Parwati et al., 2019). 

b. Memahami (Understanding) 

Kemampuan memahami merupakan kemampuan untuk 

memahami keterkaitan antara fakta dengan fakta. Bukan hanya 

menghafal, kemampuan memahami juga harus mengetahui tentang 

fakta dan hubungannya (Purwanto, 2016). Kemampuan memahami 

meliputi: 

1) Mengklasifikasikan (classification), yaitu kemampuan siswa 

dalam menggolongkan suatu objek ke dalam kategori tertentu, 

atau dapat mengidentifikasi suatu objek termasuk bagian dari 

kategori tertentu. 

2) Membandingkan (comparing), merupakan kemampuan untuk 

mengetahui dan mengenali persamaan dan perbedaan dari suatu 

objek. 

c. Menerapkan (Applying) 

Menerapkan merupakan kemampuan siswa dalam 

mengaplikasikan metode atau prosedur yang sudah ada untuk 
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menyelesaikan permasalahan atau melakukan suatu percobaan. 

Kategori menerapkan mencakup: 

1) Menjalankan prosedur (executing), artinya seorang siswa ketika 

hendak melakukan suatu percobaan atau menyelesaikan suatu 

permasalahan, siswa tersebut hanya perlu menentukan prosedur 

yang pasti untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian 

mereka melakukannya berdasarkan pada langkah-langkah yang 

ada. 

2) Mengimplementasikan (implementing), berarti dalam 

melakukan suatu percobaan ataupun menyelesaikan suatu 

permasalahan, siswa harus mengenali dan memahami 

permasalahan terlebih dahulu, kemudian barulah 

mengaplikasikan langkah-langkah yang ada untuk 

menuntaskan masalah tersebut. 

 

d. Menganalisis (Analyzing) 

Menganalisis adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan dengan cara memilah dan menguraikan tiap-tiap 

unsur serta menggali informasi tentang bagaimana keterkaitan tiap 

unsur tersebut dapat menyebabkan suatu masalah. Menganalisis 

mencakup: 
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1) Memberi atribut (attributing), siswa menemukan permasalahan 

kemudian menyusun kembali  hal yang menjadi permasalahan 

tersebut. 

2) Mengorganisasikan (organizing), berdasarkan potongan-

potongan informasi yang diberikan, siswa dapat membuat 

hubungan yang sistematis dan koheren. 

e. Mengevaluasi (Evaluating) 

Mengevaluasi adalah pemberian nilai dengan berlandaskan 

standar dan kriteria yang sudah ada. Kegiatan evaluasi terjadi 

apabila standar atau kriteria tersebut mengarah pada hasil yang 

efektif, bukan pada keefektifan perencanaan dan prosedur yang 

digunakan. Mengevaluasi meliputi hal-hal berikut. 

1) Mengecek (checking), yaitu memeriksa kekurangan atau 

konsistensi suatu karya berdasarkan pada kriteria internal. 

2) Mengkritisi (critiquing), adalah penilaian terhadap suatu karya 

berupa kekurangan dan kelebihannya berdasarkan kriteria 

eksternal. 

f. Menciptakan (Creating) 

Menciptakan merupakan proses menyatukan unsur-unsur 

menjadi satu kesatuan yang terpadu, kemudian siswa diarahkan 

untuk membuat produk baru dengan cara mengatur dan menyusun 

unsur-unsur tersebut menjadi pola dan bentuk yang berbeda. 

Tingkatan menciptakan mencakup: 
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1) Menggeneralisasikan (generating), ialah kegiatan untuk 

merepresentasikan masalah dan menemukan alternatif hipotesis 

yang diperlukan. 

2) Memproduksi (producing), kegiatan ini berorientasi pada 

rancangan penyelesaian untuk memecahkan permasalahan yang 

ada (Parwati et al., 2019). 

b. Hasil Belajar Afektif 

Hasil belajar afektif juga tersusun secara hirarkis dari tingkat 

yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Hasil belajar afektif 

menurut Krathwol dibagi menjadi 5 tingkat, yakni sebagai berikut.  

1) Penerimaan (receiving) atau menaruh perhatian (attending) 

yaitu keinginan untuk menerima stimulus dengan cara 

memperhatikan stimulus yang datang kepadanya. 

2) Partisipasi atau merespon (responding) yaitu keinginan untuk 

memberikan respon dengan berpartisipasi. Pada tingkat ini 

siswa tidak hanya memberikan perhatian kepada rangsangan 

tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan untuk menerima 

rangsangan.  

3) Penilaian atau evaluasi sikap (valuing) adalah kesanggupan 

untuk memilih nilai-nilai dari stimulus yang ada.  

4) Organisasi (organization) adalah kesanggupan untuk mengatur 

nilai yang telah dipilih menjadi kode etik dalam bertingkah 

laku.  
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5) Internalisasi atau karakterisasi nilai (characterization) berarti 

menciptakan suatu nilai yang tidak hanya terorganisir untuk 

membimbing tingkah laku, melainkan nilai itu juga dijadikan 

bagian dalam bertingkah laku sehari-hari. (Purwanto, 2016) 

c. Hasil Belajar Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik berkaitan dengan keterampilan 

yang berhubungan dengan gerak olah tubuh (Nurmawati, 2016). 

Pengukuran pada ranah psikomotorik dilakukan dengan cara 

mengamati aktivitas siswa ketika mengerjakan sesuatu. Oleh sebab 

itu, sangat cocok menggunakan penilaian ini untuk menilai 

pencapaian keterampilan yang berhubungan dengan kinerja siswa. 

Metode penilaian tersebut dianggap lebih autentik jika 

dibandingkan dengan ujian tertulis dikarenakan penilaiannya lebih 

merepresentasikan kemampuan siswa. 

Menurut Harrow, terdapat 5 tingkatan pada ranah psikomotorik 

yang disusun secara hierarkis sebagai berikut. 

1) Meniru (Immitation) 

Pada jenjang ini, siswa diharapkan mampu menirukan 

tingkah laku yang diamatinya. 

2) Manipulasi (Manipulation) 

Pada jenjang ini siswa dituntut melakukan suatu hal tanpa 

melihatnya terlebih dahulu, akan tetapi mereka diberikan 

informasi dalam bentuk tulisan atau instruksi verbal, 
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kemudian siswa diharuskan untuk mengerjakan aktivitas 

(tindakan) yang diperintahkan. 

3) Ketepatan Gerakan (Precision) 

Pada jenjang ini siswa diharuskan mampu untuk melakukan 

sesuatu dengan lancar, tepat dan akurat tanpa diberikan 

petunjuk atau contoh dalam bentuk visual maupun dalam 

bentuk tulisan. 

4) Artikulasi (Articulation) 

Pada jenjang ini, siswa diharuskan mampu 

mendemonstrasikan rangkaian gerak laku dengan tahapan 

yang benar, akurat, dan durasi yang tepat. 

5) Naturalisasi (Naturalization) 

Pada jenjang ini, siswa diharusan dapat mengerjakan suatu 

gerakan tertentu dengan spontan tanpa berpikir lagi 

bagaimana urutan dan cara melakukannya. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran ranah 

psikomotorik adalah sebagai berikut. 

a. Prosedur kerja, siswa diharuskan mampu menunjukkan 

kinerjanya pada suatu kompetensi. 

b. Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai. 

c. Keahlian-keahlian khusus yang dibutuhkan dalam 

menuntaskan tugas tersebut. 
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d. Kemampuan yang akan diukur diupayakan agar tidak 

terlalu banyak, sehingga semuanya dapat teramati dengan 

jelas. 

e. Penilaian kemampuan diurutkan berdasarkan urutan 

pengamatannya (Asrul et al., 2015).  

3) Asam Basa Terintegrasi Islam 

Kata asam bersumber dari bahasa Latin yaitu acetum, yang artinya 

cuka. Cuka mempunyai komponen utama berupa asam asetat (CH3COOH). 

Dalam bahasa arab, istilah alkali mempunya arti “abu”. Dimana abu 

memiliki sifat basa. Hasil reaksi antara asam dan basa (netralisasi) ini 

disebut garam (Petrucci, 1985). 

Konsep asam salah satunya terdapat dalam fenomena hujan asam. 

Hujan asam dapat menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik 

dan banyak menimbulkan kerusakan lainnya. Dalam sebuah hadis telah 

dijelaskan mengenai fenomena hujan yang terjadi di akhir zaman, dimana 

hujan tersebut tidak dapat menumbuhkan tanaman-tanaman layaknya air 

hujan biasa, sebagaimana Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda: 

ب ، َوالَ تَْنبَُت األَْرُض َشْيئًب بَعةُ َحتَّى يُْمطََر النَّبُس َمطًَرا َعبم ً  الَ تَقُوُم السَّ

“Kiamat tidak akan terjadi sampai manusia dihujani hujan setahun 

namun bumi tak menumbuhkan apapun.”  (HR. Ahmad) 

Hujan yang dimaksud dalam hadis ini ialah hujan asam. Hujan asam 

tersebut mengandung senyawa yang bersifat asam kuat, diantaranya 
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berupa asam sulfat dan asam nitrat. Asam sulfat dan asam nitrat inilah 

yang menyebabkan kerusakan (Ningsih, 2020). 

Contoh senyawa yang bersifat asam dan mudah kita temui dalam 

kehidupan sehari-hari adalah susu. Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 

kalian minum susu maka berkumur-kumurlah, karena sesungguhnya susu 

meninggalkan rasa masam pada mulut.” (HR. Ibnu Majah) (Hadi, 2021). 

Derajat asam maupun basa dari cairan tubuh dapat diukur dengan 

menggunakan pH. Saliva merupakan sistem penyangga untuk menjaga pH 

optimal mulut, yaitu pH yang cenderung basa. Jika tanpa saliva, maka 

setiap kita makan akan terbentuk lingkungan yang asam yang akan 

mendukung pertumbuhan bakteri kariogenik. Kandungan laktosa pada 

susu sapi dapat menyebabkan penurunan pH saliva, karena laktosa 

merupakan gula yang dapat di fermentasi oleh bakteri dalam mulut. 

Besarnya nilai pH mulut tergantung dari saliva sebagai buffer yang 

mereduksi formasi plak. Pembentukan asam oleh bakteri dalam plak gigi 

menyebabkan penurunan pH saliva menjadi asam (Tarigan, 2019).  

Senyawa basa banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satunya adalah untuk pembuatan sabun. Jika kita tarik sejarah 

kebelakang, sabun termasuk hasil dari peradaban umat muslim. 

Sebagaimana Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam sebelumnya telah 

memperkenalkan sabun mandi dengan menggunakan daun bidara. Sejak 

zaman Rasul, daun bidara ini digunakan sebagai sabun untuk mandi 

meskipun tidak menghasilkan banyak busa. Produk sabun telah mengalami 
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perkembangan yang pesat dengan adanya bahan-bahan tambahan. Sabun 

yang ada sekarang menggunakan senyawa basa berupa NaOH dan KOH 

yang merupakan senyawa bersifat basa (Ningsih, 2020).  

Pola makan yang dianjurkan dan dilakukan oleh Rasulullah adalah 

pola makan yang berprinsip pada keseimbangan asam-basa. Pola makan 

ini merupakan suatu kombinasi yang ideal karena tubuh akan sehat bila 

dalam keadaan yang seimbang. pH tubuh yang cenderung asam atau 

cenderung basa akan mudah menimbulkan suatu penyakit. Jika tubuh 

mengandung asam yang berlebihan akan mudah menimbulkan penyakit 

seperti sakit kepala, hipertensi, serangan jantung, stroke, serta sakit maag. 

Jika mengandung basa berlebihan juga akan mudah menimbulkan penyakit 

seperti tekanan darah rendah, batuk, flu, bronkitis, dan mudah lelah.  

Rasulullah tidak pernah mencampur antara susu dengan ikan, susu 

dengan telur, atau susu dengan daging. Hal ini dikarenakan kombonasi 

tersebut sama-sama berperan sebagai sumber protein. Asam klorida (asam 

lambung) di lambung akan meningkat sehingga pH lambung menjadi 

sangat rendah, hal ini menyebabkan keadaan lambung akan sangat asam. 

Selain itu, untuk mencerna protein, lambung memerlukan waktu yang 

cukup lama, terutama daging. Karena, daging mengandung jaringan ikat 

kolagen yang sulit dicerna oleh lambung. (Hadi, 2021). 
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1. Teori Asam Basa 

a. Asam Basa Arrhenius 

Svante August Arrhenius (1884) menemukan bahwa sifat asam 

atau basa senyawa dilihat dari jenis ion yang dihasilkannya di dalam 

air. Menurut teori Arrhenius, asam merupakan suatu zat yang dapat 

melepaskan ion H
+
 di dalam air, sedangkan basa merupakan suatu zat 

yang dapat melepaskan ion OH
- 
 di dalam air. 

 

Teori asam basa ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Asam:          (  )     (  ) 

 Basa:           (  )      (  ) 

Setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata ion H
+
 (proton) tidak 

bisa bebas sendiri di dalam air, ion H
+
 (proton) akan membentuk 

ikatan koordinasi dengan oksigen di air, kemudian membentuk ion 

hidronium (H3O
+
). Reaksinya adalah sebagai berikut: 

          
  

 ion OH
-
 dan H3O

+ 
ditemukan dalam air murni melalui reaksi: 

           
      

Oleh karena itu, pengertian asam basa Arrhenius berdasarkan versi 

modern dapat dijabarkan sebagai berikut. 
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“Asam merupakan senyawa yang dapat meningkatkan konsentrasi 

ion hidronium (   
 )  di dalam air, sedangkan basa merupakan 

senyawa yang dapat meningkatkan konsentrasi ion hidroksida (OH
-
) di 

dalam air.” 

Namun untuk lebih praktisnya, konsep    
  tidak dipergunakan, 

konsep yang dipakai untuk teori asam basa Arrhenius tetap 

menggunakan H
+
. 

b. Asam Basa Bronsted-Lowry 

Salah satu kelemahan teori Arrhenius sebelumnya adalah teori ini 

hanya dapat digunakan pada larutan di dalam air. Oleh sebab itu, perlu 

adanya teori asam dan basa lain yang lebih umum. Pada tahun 1923, 

J.N Bronsted dan T.M Lowry secara terpisah mempelajari tentang 

reaksi asam dan basa yang terjadi dengan menggunakan pelarut dan 

tanpa menggunakan pelarut. Hasil dari teori ini kemudian dikenal 

sebagai teori asam basa Bronsted-Lowry. Berdasarkan teori ini, sifat 

asam atau basa suatu senyawa ditentukan oleh kemampuan senyawa 

tersebut dalam menerima atau melepas proton (H
+
).  

Oleh karena itu, pengertian asam basa Bronsted-Lowry adalah 

sebagai berikut. 

“Asam merupakan suatu senyawa yang dapat menyumbangkan 

proton (H
+
) kepada senyawa lain (donor proton). Sedangkan basa 
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merupakan senyawa yang menerima proton (H
+
) dari senyawa lain 

(akseptor proton).” 

Pasangan dari asam dan basa disebut asam-basa konjugasi. Asam 

konjugasi adalah senyawa yang dihasilkan dari basa yang menerima 

proton (H
+
). Sedangkan basa konjugasi adalah senyawa yang 

dihasilkan dari asam yang melepaskan proton (H
+
).  

c. Asam basa Lewis 

Meskipun lebih umum daripada teori Arrhenius, teori Bronsted-

Lowry sebelumnya juga mempunyai kelemahan. Terdapat reaksi yang 

mirip reaksi asam basa namun tidak bisa dijelaskan oleh teori 

Bronsted-Lowry, misalnya reaksi antara BF3 dengan NH3 yang 

membentuk ikatan H3N-BF3. Terdapat ikatan koordinasi pada atom N 

dan B, dimana elektron yang berikatan tersebut berasal dari atom N. 

Berdasarkan hal tersebut, Gilbert N. Lewis menyatakan teorinya yang 

dikenal sebagai teori asam-basa Lewis. Teori asam-basa Lewis 

didefinisikan sebagai berikut. 

“Asam merupakan suatu senyawa yang menerima elektron dari 

senyawa lain untuk membentuk suatu ikatan (Akseptor elektron). 

Sedangkan basa merupakan senyawa yang dapat menyumbangkan 

elektron kepada senyawa lain untuk membentuk suatu ikatan.”(Syukri 

S, 1999) 

2. Konsep pH 
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Derajat keasaman atau kebasaaan suatu zat secara umum dapat 

dengan mudah dinyatakan dengan istilah pH. Zat yang bersifat asam 

adalah zat yang mempunyai pH kurang dari 7, sedangkan zat yang 

memiliki pH lebih dari 7 dikategorikan sebagai basa. Adapun zat yang 

memiliki pH=7 maka bersifat netral. 

Untuk menghitung konsentrasi ion hidrogen dalam suatu larutan 

atau pH, dapat menggunakan rumus: 

pH = -log [  ] 

Begitupun untuk menghitung konsentrasi ion OH
-
 atau pOH 

larutan, maka dirumuskan sebagai: 

        [   ] 

  dimana, 

pH + pOH = 14 

3. Indikator Asam Basa 

Keasaman atau kebasaan suatu larutan dapat diperkirakan 

menggunakan indikator asam basa (Brady, 2010). Indikator merupakan 

asam lemah atau basa lemah yang dapat membentuk kesetimbangan  di 

dalam air. Warna indikator dapat berubah dengan sendirinya ketika pH 

larutan berubah (Syukri S, 1999).  

Dalam laboratorium, kertas lakmus cukup sering digunakan 

sebagai indikator asam basa. Kertas lakmus merupakan suatu kertas 
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absorben yang telah dicelupkan ke dalam zat warna lakmus. Kertas 

lakmus ini digunakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah 

larutan bersifat asam atau basa. Kertas lakmus ada dua macam, yakni 

kertas lakmus biru dan merah. Jika kertas lakmus merah berubah 

warna menjadi biru setelah diteteskan suatu larutan, maka larutan 

tersebut bersifat basa. Begitupula sebaliknya, apabila kertas lakmus 

biru berubah warnanya menjadi merah setelah diteteskan suatu larutan, 

maka larutan tersebut bersifat asam (Brady, 2010). 

Campuran dari beberapa indikator disebut indikator universal. 

Indikator yang dicampurkan tersebut akan menghasilkan perubahan 

warna dalam rentang pH yang berbeda dan digunakan untuk 

menentukan pH larutan dalam berbagai nilai. Indikator universal 

dibuat dalam wujud kertas agar lebih mudah dalam pemakaiannya. 

Ketika indikator universal dicelupkan ke dalam suatu larutan, maka 

indikator universal tersebut akan memunculkan warna tertentu yang 

akan dicocokkan dengan warna yang terdapat pada kotaknya untuk 

menentukan pH (Syukri S, 1999). 

Penentuan pH juga dapat menggunakan indikator alami dari 

tumbuh-tumbuhan. Indikator alami bersumber dari tumbuhan yang 

memiliki pigmen warna yang beragam. Tumbuh-tumbuhan tersebut 

tentu ada yang menciptakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta‟ala 

berfirman dalam surah Az-zumar (21), artinya: 
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 “Kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tumbuh-tumbuhan 

yang beraneka warna, lalu mereka menjadi kering dan kekuning-

kuningan, kemudian Dia menjadikannya hancur berderai-derai. 

Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-

orang yang memiliki akal sehat.” (QS. Az-zumar: 21) 

Berdasarkan ayat ini dapat diambil hikmah apabila Allah 

Subhanahu wa ta‟ala hanya menumbuhkan satu spesies tumbuhan saja, 

maka kita tidak bisa menggunakan indikator alami untuk 

mengidentifikasi apakah suatu senyawa bersifat asam atau basa 

(Ningsih, 2020). 

Mengukur pH menggunakan indikator alami, kertas lakmus, dan 

indikator universal tidak begitu akurat. Hal ini dikarenakan 

mencocokkan warna cukup sulit dan bersifat subjektif. Adapun cara 

yang lebih akurat dalam mengukur pH adalah  dengan memakai pH 

meter. Cara kerja pH meter adalah dengan mencelupkan elektroda 

pada larutan yang ingin diketahui pH nya, maka nilai pH larutan 

tersebut dapat langsung terbaca pada pH meter (Syukri S, 1999). 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian Ira Nofita Sari tahun 2017 mengenai “Kontribusi 

Keterampilan Proses Sains Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

Materi Wujud Zat dan Perubahannya”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keterampilan proses sains siswa dinilai “baik” dalam semua 
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aspek, kecuali pada aspek meramalkan memperoleh nilai “sangat baik”. 

Adapun hasil belajar siswa mendapatkan rasio ketuntasan sebesar 

80,65%, yang berarti mencapai ketuntasan secara klasikal. Hal ini 

menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

keterampilan proses sains dengan hasil belajar siswa (Sari et al., 2017).  

Penelitian relevan ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, 

yakni pada variabel yang digunakan. Sedangkan yang membedakannya 

adalah pada metode penelitian. Penelitian relevan ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif berupa penelitian studi kasus, sedangkan 

peneliti menggunakan metode korelasional. 

2. Penelitian Yusran Khery dkk tahun 2019 mengenai “Korelasi 

Keterampilan Proses Sains dengan Hasil Belajar Mahasiswa pada 

Praktikum Kinetika Reaksi”. Dari hasil penelitian diperoleh nilai rhitung 

= 0,1743 dan rtabel = 0,1676. Artinya, nilai rhitung > rtabel pada taraf 

signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan sangat kuat antara keterampilan proses 

sains dengan hasil belajar (Khery et al., 2019).  

Penelitian relevan ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, 

yakni pada variabel dan metode penelitian yang dipakai. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada materi ajar dan subjek penelitian. 

Penelitian relevan ini menggunakan subjek penelitian mahasiswa/i 

sedangkan peneliti menggunakan subjek penelitian siswa/i SMA. 
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3. Penelitian J. Sinuraya tahun 2019 mengenai “Analisis Hubungan 

Keterampilan Proses Sains dan Kreatifitas dengan Hasil Belajar 

Kognitif Melalui Penggunaan LKM Berorientasi ICARE pada 

Pembelajaran Matakuliah Fisika SMA”. Hasil penelitian menunjukkan 

variabel X1 yaitu keterampilan proses sains memperoleh nilai 0.271 

dan bertanda positif. Artinya, keterampilan proses sains memiliki 

hubungan yang searah dengan hasil belajar kognitif. Hasil belajar 

meningkat seiring dengan meningkatnya keterampilan proses sains dan 

kreatifitas siswa. Koefisien determinasi (R
2
) memperoleh hasil sebesar 

0.472. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 47.2 % hasil 

belajar kognitif siswa dipengaruhi oleh keterampilan proses sains dan 

kreatifitasnya (Sunuraya et al., 2019). 

Penelitian relevan ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, 

yakni pada metode penelitian yang dipakai, yaitu korelasional. 

Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah variabel bebas yang 

digunakan. Pada penelitian relevan ini, variabel bebas yang digunakan 

ada dua, yaitu keterampilan proses sains dan kreatifitas, sedangkan 

peneliti hanya menggunakan 1 variabel bebas yaitu keterampilan 

proses sains. Selain itu, penelitian relevan ini hanya meneliti hasil 

belajar kognitif sebagai variabel terikatnya, sedangkan peneliti 

menggunakan hasil belajar sebaga variabel terikat secara keseuruhan. 

4. Penelitian Kuncoro Hadi tahun 2013 mengenai “Integrasi Islam dalam 

Pembelajaran Kimia pada Kurikulum Tingkat SMA/MA”. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa integrasi Islam dalam materi 

pembelajaran kimia melahirkan konsep integrasi nilai kehidupan yang 

didapatkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran kimia. Al-Qur‟an 

mencakup beberapa penjelasan ilmiah dalam tautan keagamaannya. 

Proses ini dinamakan dengan Integrasi Islam dalam materi 

pembelajaran kimia. (Hadi, 2018) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan adalah sama-

sama mengintegasikan materi kimia dengan Islam dengan mengacu 

pada sikap ilmiah yang merupakan bagian dari keterampilan proses 

sains. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan bagian dari penelitian yang menyajikan 

gambaran tentang bagaimana variabel akan diukur. Dengan kata lain, konsep 

operasional merupakan pedoman mengenai bagaimana pelaksanaan 

pengukuran suatu variabel (Masri, 2005). Agar lebih mudah dalam menyusun 

instrumen penelitian, maka dirumuskanlah konsep operasional dari variabel 

penelitian tersebut.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yakni variabel 

bebas (variabel X) dan variabel terikat (variabel Y). Variabel X atau variabel 

bebas pada penelitian ini adalah keterampilan proses sains, sedangkan variabel 

terikatnya (variabel Y) yaitu hasil belajar siswa. 
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1. Keterampilan Proses Sains (Variabel Bebas) 

Variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel terikat disebut 

variabel bebas. Dikatakan variabel bebas karena dapat mempengaruhi 

variabel lain secara bebas (Kurniawati, 2021). Pada penelitian ini variabel 

bebasnya adalah keterampilan proses sains. 

Pendekatan keterampilan proses sains mengacu  pada pengembangan 

keterampilan untuk mendapatkan pengetahuan dan mengkomunikasikan 

pengetahuan tersebut. Keterampilan ini berlandaskan pandangan bahwa 

ilmu pengetahuan itu dibentuk dan dikembangkan dengan  proses ilmiah. 

Keterampilan proses sains dasar terbagi enam, yakni sebagai berikut. 

(Septantiningtyas, 2020) 

a. Keterampilan mengamati (observation skills) 

b. Keterampilan komunikasi (communication skills) 

c. Keterampilan mengklasifikasi (classification skills) 

d. Keterampilan mengukur (measurement skills) 

e. Keterampilan menyimpulkan (inference skills) 

f. Keterampilan memprediksi (prediction skills) 

Indikator dari masing-masing keterampilan proses sains tersebut dapat 

dilihat pada tabel II.1. 
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Tabel II.1. Indikator keterampilan proses sains (Septantiningtyas, 2020) 

Keterampilan Indikator 

Mengamati 

(Observing) 

Dapat memakai seluruh indra untuk mengamati, 

mengenali, dan menentukan sifat suatu benda atau 

peristiwa berdasarkan hasil pengamatan dengan teliti. 

Mengklafisikasikan 

(Classifying) 

Dapat mengidentifikasi perbedaan, menemukan 

persamaan, mengontraskan ciri-ciri, dan menetapkan 

dasar-dasar klasifikasi objek. 

Mengukur 

(Measuring) 

Dapat menentukan alat yang akan digunakan untuk 

mengukur objek, dapat menggunakannya untuk 

menentukan ukuran suatu objek dengan benar, serta 

mengubah hasil pengukuran ke satuan pengukuran 

lainnya. 

Menyimpulkan 

(Inferring) 

Dapat menarik konklusi atau suatu kesimpulan 

mengenai sesuatu berdasarkan informasi yang telah 

didapatkan dan diolah. 

Prediksi (Predicting) Dapat memprediksi sesuatu yang akan terjadi dengan 

didasarkan pada perkiraan terhadap kecenderungan 

atau pola tertentu, dan berdasarkan hubungan antara 

fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan. 

Mengkomunikasikan 

(Communicating) 

Dapat menyusun informasi yang didapat dalam bentuk 

diagram atau grafik, mendemonstrasikan data empiris, 

memaparkan hasil percobaan, serta menyusun laporan 

dengan jelas dan sistematis. 

2. Hasil Belajar (Variabel Terikat) 

Hasil belajar merupakan hasil yang mengakibatkan perubahan pada 

sikap dan tingkah laku seseorang. Proses belajar dalam ranah kognitif 

menghasilkan pembaharuan pada aspek kemampuan berpikir. Proses 

belajar dalam ranah afektif menghasilkan perubahan pada aspek sikap. 
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Sedangkan pada aspek psikomotorik, proses belajarnya menghasilkan 

perubahan berupa keterampilan (Purwanto, 2016) . 

Salah satu cara untuk dapat mengamati hasil belajar dapat dilihat dari 

nilai tes. Tes yang akan dilakukan berupa tes objektif tertulis yang terdiri 

dari 10 soal mengenai asam basa terintegrasi Islam. Indikator-indikatornya 

adalah sebagai berikut. 

1) Memahami konsep asam basa menurut teori Arrhenius, 

Bronsted-Lowry dan Lewis 

2) Menyimpulkan hubungan antara pH dengan kekuatan asam 

basa 

3) Menghitung pH larutan asam atau basa berdasarkan data 

konsentrasinya 

4) Menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang 

diekstrak dari bahan alam melalui percobaan 

5) Mengukur pH berbagai larutan yang memiliki konsentrasi sama 

dengan menggunakan indikator alami atau indikator universal. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 

H0 : Tidak terdapat hubungan antara keterampilan proses sains      

dengan hasil belajar siswa pada materi asam basa terintegrasi 

Islam 

Ha : Terdapat hubungan antara keterampilan proses sains dengan 

hasil belajar siswa  pada materi asam basa terintegrasi Islam  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non-eksperimen. Metode 

non-ekperimen adalah metode dimana variabel atau subjek penelitian diamati 

apa adanya tanpa diberi perlakukan apapun. Adapun jenis penelitian non-

ekperimen yang digunakan adalah penelitian studi korelasional. Penelitian 

studi korelasional dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Variabel bebas digunakan untuk memprediksi, 

sedangkan variabel terikat adalah yang diprediksi.  

Penelitian non-eksperimen termasuk kedalam bagian penelitian expost-

facto, hal ini dikarenakan keadaan variabel biasanya tidak dimanipulasi oleh 

peneliti, peneliti hanya mencari hubungan dan mengukur tingkat kekuatan 

hubungan variabel yang dapat dilihat dari koefisien korelasinya. Nilai 

koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel 

penelitian berkisar antara -1 hingga +1 (Kurniawati, 2021). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah 

Thawalib Bangkinang dikelas XI MIA1  pada semester genap tahun ajaran 

2021/2022. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah peserta 

didik kelas XI MIA1 di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib 

Bangkinang  pada tahun ajaran 2021/2022.  

b. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah hubungan 

keterampilan proses sains dengan hasil belajar siswa pada materi asam 

basa terintegrasi Islam. 

D. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kelas XI MIA 

Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang yang terdiri 

dari kelas XI MIA1, XI MIA2, dan XI MIA3. 

b. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI MIA1 Pondok Pesantren 

Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang yang berjumlah 17 siswa. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random 

sampling. 

E. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Menentukan kelas sampel 

b. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan 
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c. Melaksanakan uji coba instrumen 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan observasi keterampilan proses sains siswa kelas XI MIA1 

b. Melaksanakan tes tertulis untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 

XI MIA1 

3. Tahap Penutup 

a. Mengumpulkan data yang sudah diperoleh 

b. Mengolah data  

c. Menarik kesimpulan 

Alur penelitian secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar III.1 Alur Penelitian 

Observasi Lapangan Menyusun Rancangan Penelitian 

Membuat Instrumen 

Validasi dan Perbaikan 

Pengambilan Data 

Hasil Belajar 

Tes 

Keterampilan Proses Sains 

Observasi 

Pengolahan Data 

Temuan dan Pembahasan 

Kesimpulan 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber terkait. Teknik 

ini dapat dipakai ketika pewawancara ingin menggali lebih dalam tentang 

responden dengan jumlah responden yang sedikit (Riduwan, 2013). 

Responden atau narasumber dalam penelitian ini adalah guru mata 

pelajaran kimia dan beberapa siswa kelas XI MIA Pondok Pesantren 

Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. Wawancara ini bertujuan untuk 

menemukan dan mengidentifikasi masalah yang muncul selama proses 

pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran kimia. Wawancara ini 

sebagai studi awal untuk menggali permasalahan yang akan diteliti.  

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur (Unstructured Interview). Jenis wawancara ini 

merupakan wawancara bebas, dimana pewawancara tidak memakai 

panduan wawancara yang disusun lengkap dan sistematis dalam 

mengumpulkan data (Riduwan, 2013). Dalam wawancara ini peneliti 

hanya menggunakan panduan secara garis besar mengenai pertanyaan 

yang akan ditanyakan. 

2. Tes 

Tes adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang karakteristik suatu objek. Karakteristik tersebut dapat berupa 

pengetahuan, keterampilan, atau minat bakat yang dimiliki oleh seseorang 
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maupun sekelompok orang (Kurniawati, 2021). Pelaksanaan tes dilakukan 

dengan desain only post-test.  

3. Observasi  

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati objek secara 

visual, kemudian menginterpretasikan hasil observasi tersebut dalam 

bentuk catatan. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi sistematis. Observasi sistematis adalah kegiatan 

pengamatan yang disusun dengan terstruktur karena pengamat telah 

mengetahui aspek-aspek yang relevan dengan masalah dan tujuan 

penelitian. Pada teknik observasi ini, pengamat membuat panduan 

pengamatan secara terperinci dan membuat daftar cek sebagai pedoman 

pengamatan (Kurniawati, 2021). Obervasi dilakukan untuk mendapatkan 

nilai keterampilan proses sains siswa kelas XI MIA1 PP. Daarun Nahdhah 

Thawalib Bangkinang. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Instrumen  

a. Validitas 

Peneliti melakukan eksperimen untuk menentukan validitas 

instrumen secara empiris. Uji coba ini dilakukan terhadap siswa 

kelas XII MIA2. Kemudian menggunakan teknik korelasi untuk 

memeriksa validitas hasil tes tersebut. Teknik korelasi yang 

digunakan adalah teknik korelasi product moment. Jika terdapat 

korelasi positif dan signifikan, berarti item tersebut dianggap valid. 
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      = koefisien korelasi biserial 

Mp  = rata-rata skor siswa yang menjawab benar bagi item yang 

dicari validitasnya 

Mt  = rata-rata skor total 

St  = standar deviasi dari skor total 

p  = proporsi siswa yang menjawab benar  

 (p = 
                          

                    
) 

  q  = proporsi peserta didik yang menjawab salah  (q = 1-p) 

Perhitungan korelasi bisa secara manual atau dengan 

aplikasi SPSS for Windows, dengan hasil interpretasi tergantung 

pada nilai sig pada output. Jika sig ≤ 0,05 berarti korelasinya 

signifikan (instrumen valid), dan jika sig ≥ 0,05 berarti korelasinya 

tidak signifikan (instrumen tidak valid) (Widoyoko, 2012). Selain 

melihat nilai sig dapat juga dengan membandingkan nilai rxy dan 

rtabel, jika rxy < rtabel maka korelasi tidak signifikan begitupun 

sebaliknya (Arikunto, 2018). 
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b. Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang hasil 

pengukurannya dapat dipercaya. Salah satu kriteria dari instrumen 

yang dapat dipercaya adalah jika instrumen tersebut digunakan 

secara berulang-ulang, hasil pengukurannya tetap (Asrul et al., 

2015). Uji reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach. 

Kriteria suatu instrument penelitian dikatakan reliable dengan 

menggunakan teknik ini, bila nilai koefisien reliabilitas lebih besar 

dari 0,6. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. (Siregar, 2013) 

    [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

r11 = Koefisien reliabilitas instrumen 

k  = Jumlah butir pertanyaan 

  
   = Jumlah varians butir 

  
   = Varians total 

c. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran ditandai dengan simbol P, singkatan dari 

proporsi. Adapun rumusnya adalah: 

  
 

  
 

P= Indeks kesukaran 

B= Jumlah siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar 

JS= jumlah seluruh siswa 
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Tidak ada tanda negatif untuk tingkat kesukaran. Sesuai dengan 

ketentuan umum, tingkat kesukaran sering dikategorikan sebagai 

berikut:  

a) Soal dengan P 0,00 - 0,30 adalah soal  yang sulit  

b) Soal dengan P 0,30 - 0,70 adalah soal sedang  

c) Soal dengan P 0,70 - 1,00 adalah soal yang mudah 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sulit. 

d. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan 

siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan 

besarnya daya pembeda disebut indeks Diskriminasi, disingkat D. 

Seperti halnya indeks kesukaran, indeks diskriminasi (daya 

pembeda) ini berkisar antara 0,00 sampai 1. Tanda negatif pada 

indeks diskriminasi digunakan jika soal “terbalik” menunjukkan 

kualitas tester yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh 

disebut pandai. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut.  

  
  

  
 
  

  
 

Dimana,  

J : Jumlah peserta tes  

JA : Banyaknya peserta kelompok atas  
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JB : Banyaknya peserta kelompok bawah  

BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar.  

BB : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan benar. (Asrul et al., 2015) 

Tabel III.1 Interpretasi Daya Pembeda 

Nilai D Interpretasi 

≤ 0,00 

0,00 – 0,20 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,70 

0,70 – 1,00 

Sangat jelek 

jelek 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

Sumber: (Hamzah, 2014: 243) 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum 

menganalisis hipotesis. Analisis ini dilakukan untuk seluruh variabel, yaitu 

variabel keterampilan proses sains dan variabel hasil belajar. Untuk 

menganalisis data yang didapat, peneliti menggunakan teknik analisis 

deskriptif kuantitatif. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.  

  
 

 
      

 Keterangan: P = Angka persentase 

     F= Frekuensi yang dicari 

     N = banyaknya individu/sampel  
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  Peneliti merepresentasikan variabel keterampilan proses sains dan 

hasil belajar siswa secara keseluruhan dengan memberikan kategori seperti 

pada tabel III.2 berikut. 

Tabel III.2 Nilai dan Kategori Tingkat Pencapaian Keterampilan 

Proses Sains dan Hasil Belajar Siswa 

Nilai Kategori 

80   100 

50   79 

0 – 49 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

3. Analisis Inferensial 

a. Uji Prasyarat Analisis 

1) Uji Normalitas 

Analisis parametrik hanya dapat digunakan apabila data 

penelitian terdistribusi normal. Oleh karena itu, peneliti terlebih 

dahulu harus menguji distribusi data apakah data tersebut 

terdistristribusi normal. Jika Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima, 

artinya data tidak berdistribusi normal. Jika Dhitung > Dtabel maka 

data berdistribusi normal. Data berdistribusi normal  dapat 

dianggap mewakili populasi. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan SPSS 20. Adapun rumus yang digunakan untuk 

perhitungan secara manual adalah sebagai berikut. (Siregar, 

2013) 

      {   
   

 
} 
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Keterangan:   

Cp = cumulative probability 

i = sampel ke.. i  

n = jumlah data (Siregar, 2013)  

2) Uji Linerialitas 

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah dua variabel 

berada dalam hubungan linier. Uji ini merupakan prasyarat 

untuk analisis korelasi pearson. Uji normalitas dilakukan pada 

SPSS 20 dengan menggunakan Test for Linearity pada taraf 

signifikansi 0,05 (Priyatno, 2018). Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 

diterima. Jika Fhitung > Ftabel, maka Ha diterima, artinya data 

tersebut linier. Adapun rumus yang digunakan untuk 

perhitungan secara manual adalah sebagai berikut.  

        
      (   )

      
 

Keterangan: 

      (   )= rata-rata jumlah kuadrat regeresi 

        = rata-rata jumlah kuadrat residu (Siregar, 2013) 

b. Uji Hipotesis 

 Kekuatan hubungan antar variabel dapat dihitung menggunakan 

koefisien korelasi (r). Koefisien korelasi (r) kedua variabel besarnya 

adalah dari 0 sampai dengan ± 1. Jika koefisien korelasi kedua 

variabel r = 0, artinya kedua variabel tersebut tidak memiliki 
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hubungan. Ketika nilai kedua variabel adalah r =  1, kedua variabel 

tersebut berarti memiliki hubungan yang sempurna. Semakin dekat 

nilai koefisien korelasi dengan 1, semakin kuat pula hubungan antara 

kedua variabel tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin dekat nilai 

koefisien korelasi dengan 0, semakin lemah keeratan hubungan antara 

kedua variabel tersebut. 

 Apabila nilai r bertanda minus (-), maka hubungan antar variabel 

berlawanan arah (apabila satu variabel nilainya naik, maka nilai 

variabel lainnya turun). Begitupun sebaliknya, tanda plus (+) pada 

nilai r berarti hubungan antar variabel tersebut searah (apabila satu 

variabel nilainya naik, maka nilai variabel yang lain juga ikut naik). 

Adapun rumus untuk menghitung koefisien korelasi (r) adalah sebagai 

berikut. (Nuryadi et al., 2017) 

  
 ∑   ∑ ∑ 

√ ∑   (∑ ) √ ∑   (∑ ) 
 

r  = Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

xy = Jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y 

X = Keterampilan proses sains siswa 

Y = Hasil belajar siswa 

 N = Banyaknya sampel. 

 Cara untuk menguji signifikansi koefisien korelasi adalah dengan 

membandingkan nilai koefisien korelasi dengan r tabel. Jika rhitung > 
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rtabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan atau 

terdapat hubungan. Namun jika rhitung ≤ rtabel, maka H0 diterima artinya 

tidak signifikan atau tidak terdapat hubungan antara kedua variabel. 

(Habiby, 2017). Untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel, 

interpretasi nilai r dapat dilihat pada tabel III.3 berikut. 

Tabel III.3 Interpretasi Koefisien Korelasi (Nilai r) 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

Sumber:(Ismail, 2018: 335)  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa 

mayoritas siswa memiliki nilai keterampilan proses sains dan hasil 

belajar yang berada pada kategori tinggi. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keterampilan 

proses sains dengan hasil belajar siswa pada materi asam basa 

terintegrasi islam dengan interpretasi hubungan dengan kategori kuat. 

B. Saran 

Adapun saran atau masukan yang dapat peneliti berikan terkait 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kepada peserta didik diharapkan agar lebih giat belajar dan 

mengembangkan keterampilan dasar yang dimilikinya. 

2. Kepada guru bidang studi kimia diharapkan mampu mengembangkan 

keterampilan proses sains siswanya, salah satunya dengan mengadakan 

kegiatan praktikum, upaya tersebut dilakukan dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar melanjutkan penelitian ini 

dengan mengkaji strategi pembelajaran yang mengembangkan 

keterampilan proses sains siswa. 
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LAMPIRAN A 

SILABUS 

Kimia 

Satuan Pendidikan :  SMA / MA 

Kelas : XI (Sebelas) 

Alokasi waktu :  4  jam pelajaran/minggu 

Kompetensi 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 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan pembelajaran IPK Penilaian Sumber Belajar 

3.10  Menjelaskan 

konsep asam 

dan basa serta 

kekuatannya 

Asam dan Basa 

 Perkembangan 

konsep  asam 

dan basa  

 Mengamati zat-zat yang 

bersifat asam atau basa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Menyimak penjelasan tentang 

 Mengidentifikasi zat-zat yang 

bersifat asam atau basa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Memahami penjelasan tentang 

Tes 

tertulis 

(uraian), 

Penugasan 

 Buku Kimia 

Siswa Kelas 

XI, 

Kemendikbud 
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dan 

kesetimbangan 

pengionannya 

dalam larutan  

 Indikator 

asam-basa 

 pH asam kuat,  

basa kuat, 

asam lemah, 

dan basa 

lemah 

berbagai konsep asam basa 

 Membandingkan konsep asam 

basa menurut Arrhenius, 

Brønsted-Lowry dan Lewis 

serta menyimpulkannya. 

 Mengamati perubahan warna 

indikator dalam berbagai 

larutan. 

 Membahas bahan alam yang 

dapat digunakan sebagai 

indikator. 

 Merancang dan melakukan 

percobaan membuat indikator 

asam basa dari bahan alam dan 

melaporkannya. 

 Mengidentifikasi beberapa 

larutan asam basa dengan 

beberapa indikator 

 Memprediksi pH larutan 

dengan menggunakan 

beberapa indikator.  

 Menghitung pH larutan asam 

kuat dan larutan basa kuat 

 Menghitung nilai Ka larutan 

asam lemah atau Kb larutan 

basa lemah yang diketahui 

konsentrasi dan pHnya. 

 Mengukur pH berbagai larutan 

asam lemah, asam kuat, basa 

lemah, dan basa kuat yang 

berbagai konsep asam basa 

 Membandingkan konsep asam 

basa menurut Arrhenius, 

Brønsted-Lowry dan Lewis serta 

menyimpulkannya. 

 Mengidentifikasi perubahan 

warna indikator dalam berbagai 

larutan. 

 Menjelaskan bahan alam yang 

dapat digunakan sebagai 

indikator. 

 Merancang percobaan membuat 

indikator asam basa dari bahan 

alam dan melaporkannya. 

 Mengidentifikasi beberapa 

larutan asam basa dengan 

beberapa indikator 

 Memprediksi pH larutan dengan 

menggunakan beberapa 

indikator.  

 Menghitung pH larutan asam 

kuat dan larutan basa kuat 

 Menghitung nilai Ka larutan 

asam lemah atau Kb larutan basa 

lemah yang diketahui 

konsentrasi dan pHnya. 

 Mengukur pH berbagai larutan 

asam lemah, asam kuat, basa 

lemah, dan basa kuat yang 

konsentrasinya sama dengan 

(Lembar 

kerja) 

Tahun 2017 

 Buku refensi 

yang relevan,  

 Lingkungan 

setempat 
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konsentrasinya sama dengan 

menggunakan indikator 

universal atau pH meter 

 Menyimpulkan perbedaan 

asam kuat dengan asam lemah 

serta basa kuat dengan basa 

lemah. 

menggunakan indikator 

universal atau pH meter 

4.10  Menganalisis 

trayek 

perubahan pH 

beberapa 

indikator 

yang 

diekstrak dari 

bahan alam 

melalui 

percobaan  

 Melakukan percobaan membuat 

indikator asam basa dari bahan 

alam dan melaporkannya. 

 Menganalisis trayek perubahan 

pH beberapa indikator yang 

diekstrak dari bahan alam 

melalui percobaan 

 Menyimpulkan perbedaan asam 

kuat dengan asam lemah serta 

basa kuat dengan basa lemah. 

Produk, 

Praktik 

(Penilaian 

Praktik) 

 

        

        

    Bangkinang, Januari 2022 

Mengetahui  

Kepala MAS PP. Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang    Guru Mata Pelajaran 

       
  

Dr. Nelly Yusra, M.Ag    Salmah, M.Pd 
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LAMPIRAN B1 

RPP PERTEMUAN PERTAMA 

 

MAS PP. Daarun 

Nahdhah 

Thawalib 

Bangkinang 

Mata Pelajaran                       

Kelas/ Semester / 

T.P 

KD / Materi Pokok  

 

Alokasi Waktu 

:  Kimia 

:  X I/ genap / 2021-

2022 

:  3.10 /Konsep asam 

basa 

:  2  x 25 Menit 
RPP Kimia 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Melalui model pembelajaran dengan menggunakan Discovery Learning, peserta didik 

diharapkan mampu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan 

kesetimbangan pengionannya dalam larutan dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung 

jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan  pantang 

menyerah, serta memiliki   sikap   responsif   (berpikir   kritis)   dan    proaktif   

(kreatif),   serta  mampu     berkomukasi   dan bekerjasama dengan baik. dengan 

mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif (kemandirian), kerjasama 

(gotong royong) dan kejujuran (integritas) . 

Pertemuan 1 

Langkah-
langkah 
Pembelajaran 

Discovery Learning 

Pendahuluan 

 (5 Menit ) 
 Persiapan 
 Appersepsi 
 Motivasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam dan doa (Budaya Sekolah 

Religius) 

 Peserta didik membaca al-qur‟an surah al-„alaq ayat 1-5 mengenai 

perintah untuk membaca dan belajar (Budaya Sekolah Religius) 

 Guru  memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  

kontekstual  sesuai  manfaat  dan  aplikasi materi ajar dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang  mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan  dipelajari dan 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakup materi yang 

akan di ajarkan 

Kegiatan Inti  

(40 menit) 

Sintak-sintak 

pembelajaran 

 Stimulasi (memberi stimulus) 
Peserta didik mengamati video pembelajaran  

 Mengidentifiksi masalah 
Perserta didik diberi kesempatan bertanya tentang video/Gambar 

yang ditampilkan(Cirtical thinking, kolaborasi, komunikasi, 

literasi, HOTs) 

 Mengumpulkan data 

-Peserta didik menelaah surah al-Alaq ayat 1-5  

-Peserta didik menjawab pertanyaan guru secara lisan bagaimana 

perkembangan konsep asam basa dari tayangan video. (Critical 

thinking, kolaborasi, komunikasi, literasi, kreatif, HOTs) 

 Mengolah data 

- Peserta didik mengkaji keterkaitan surah al-Alaq ayat 1-5 

dengan pentingnya mempelajari perkembangan konsep asam 
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basa 

-Peserta didik menganalisa informasi dari berbagai buku sumber 

untuk mengetahui bagaimana perkembangan konsep asam basa 

-Peserta didik mendiskusikan dan menuliskan hasil diskusi pada 

lembar aktivitas peserta didik  

-Guru memantau jalannya diskusi dan membimbing peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil-hasil diskusi dan kerja 

kelompoknya.(Critical thinking, kolaborasi, komunikasi, 

literasi, kreatif, HOTs) 

 Memverifikasi dan Generalisasi 

Memverifikasi  dan   menyimpulkan  masukan,  tanggapan  dan 

koreksi dari guru  terkait pembelajaran yang  telah dilakukan 

(Critical thinking, kolaborasi, komunikasi) 

Penutup  

(5 menit) 
 Peserta didik, dengan bimbingan guru, membuat kesimpulan 

 Guru melakukan refleksi hasil proses belajar yang telah 

dilaksanakan. 

 Guru  memberikan  apresiasi  kepada seluruh  peserta didik  yang  

telah  bekerjasama  dengan baik dalam kelompok dan Guru 

memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan PBM. 

 Guru menginformasikan kegiatan yang akan  dilaksanakan pada 

pertemuan berikutnya 

 Berdoa dan memberi salam 

Penilaian  Sikap             : Jurnal Pengamatan Sikap, Penilain diri 

 Pengetahuan  : Tes Tulis dan Penugasan 

 Ketrampilan  : Penilaian Unjuk Kerja dan Presentase 

 

  Bangkinang,  Februari 2022 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran Kimia Mahasiswa Penelitian 

 

 

 

Salmah, M.Pd Arina Fitriani 
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LAMPIRAN B2 

RPP PERTEMUAN KEDUA 

 

MAS PP. 

Daarun 

Nahdhah 

Thawalib 

Bangkinang 

Mata Pelajaran                       

Kelas/ Semester / 

T.P 

KD / Materi Pokok  

Alokasi Waktu 

:  Kimia 

:  X I/ Genap / 2021-2022 

 

:  3.10 /Konsep asam basa 

:  2  x 25 Menit 

RPP Kimia 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Melalui model pembelajaran dengan menggunakan Discovery Learning, peserta didik 

diharapkan mampu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan 

kesetimbangan pengionannya dalam larutan dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung 

jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan  pantang 

menyerah, serta memiliki   sikap   responsif   (berpikir   kritis)   dan    proaktif   

(kreatif),   serta  mampu     berkomukasi   dan bekerjasama dengan baik. dengan 

mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif (kemandirian), kerjasama 

(gotong royong) dan kejujuran (integritas) . 

Pertemuan 2 

Langkah-
langkah 
Pembelajaran 

 

Discovery Learning 

Pendahuluan 

 (5 Menit ) 
 Persiapan 
 Appersepsi 
 Motivasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam dan doa (Budaya Sekolah 

Religius) 

 Peserta didik membaca al-qur‟an surah Ibrahim ayat 32-34 tentang 

Allah-lah yang menciptakan segala yang ada di bumi dan Dia-lah 

yang mengatur segala sesuatu sesuai ketetapannya. (Budaya 

Sekolah Religius)  

 Guru  memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  kontekstual  

sesuai  manfaat  dan  aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-

hari 

 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang  mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan  dipelajari dan 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakup materi yang 

akan di ajarkan 

 Kegiatan Inti  

(40 menit) 

Sintak-sintak 

pembelajaran 

 Stimulasi (memberi stimulus) 

Peserta didik mengamati video pembelajaran asam dan basa untuk 

mengidentifikasi berbagai zat yang bersifat asam dan basa yang 

terdapat dalam kehidupan( literasi) dan integrasinya dengan Islam. 

  Mengidentifiksi masalah 
Perserta didik diberi kesempatan bertanya tentang video/Gambar 

yang ditampilkan(Cirtical thinking, kolaborasi, komunikasi, 

literasi, HOTs) 

 Mengumpulkan data  
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-Peserta didik menjawab pertanyaan guru secara lisan apa saja 

contoh larutan yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan dari 

tayangan video. (Critical thinking, kolaborasi, komunikasi, 

literasi, kreatif, HOTs) 

-Peserta didik mengumpulkan ayat atau hadis yang berkaitan 

dengan contoh senyawa yang bersifat asam dan basa 

 Mengolah data 

-Peserta didik menganalisa informasi dari berbagai buku sumber 

untuk mengidentifikasi beberapa larutan asam basa 

-Peserta didik mendiskusikan dan menuliskan hasil diskusi pada 

lembar aktivitas peserta didik  

-Guru memantau jalannya diskusi dan membimbing peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil-hasil diskusi dan kerja kelompoknya. 

(Critical thinking, kolaborasi, komunikasi, literasi, kreatif, 

HOTs) 

 Memverifikasi dan Generalisasi 

Memverifikasi  dan   menyimpulkan  masukan,  tanggapan  dan 

koreksi dari guru  terkait pembelajaran yang  telah dilakukan 

(Critical thinking, kolaborasi, komunikasi) 

Penutup  

(5 menit) 

 Peserta didik, dengan bimbingan guru, membuat kesimpulan 

 Guru melakukan refleksi hasil proses belajar yang telah 

dilaksanakan.. 

 Guru  memberikan  apresiasi  kepada seluruh  peserta didik  yang  

telah  bekerjasama  dengan baik dalam kelompok dan Guru 

memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan PBM. 

 Guru menginformasikan kegiatan yang akan  dilaksanakan pada 

pertemuan berikutnya 

 Berdoa dan memberi salam 

Penilaian  Sikap             : Jurnal Pengamatan Sikap, Penilain diri 

 Pengetahuan  : Tes Tulis dan Penugasan 

 Ketrampilan  : Penilaian Unjuk Kerja dan Presentase 
 

  Bangkinang,  Februari 2022 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Kimia Mahasiswa Penelitian 

 

 

 

Salmah, M.Pd Arina Fitriani 
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LAMPIRAN B3 

RPP PERTEMUAN KETIGA 

 

MAS PP. 

Daarun 

Nahdhah 

Thawalib 

Bangkinang 

Mata Pelajaran                       

Kelas/ Semester / 

T.P 

KD / Materi Pokok  

Alokasi Waktu 

:  Kimia 

:  X I/ Genap / 2021-2022 

 

:  3.10 /Konsep asam basa 

:  2  x 25 Menit 

RPP Kimia 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Melalui model pembelajaran dengan menggunakan Discovery Learning, peserta didik 

diharapkan mampu  menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan 

kesetimbangan pengionannya dalam larutan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, 

disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan  pantang 

menyerah, serta memiliki   sikap   responsif   (berpikir   kritis)   dan    proaktif   

(kreatif),   serta  mampu     berkomukasi   dan bekerjasama dengan baik. dengan 

mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif (kemandirian), kerjasama 

(gotong royong) dan kejujuran (integritas) . 

Pertemuan 3 

Langkah-
langkah 
Pembelajaran 

 

Discovery Learning 

Pendahuluan 

 (5 Menit ) 
 Persiapan 
 Appersepsi 
 Motivasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam dan doa (Budaya Sekolah 

Religius) 

 Peserta didik membaca al-qur‟an surah az-zumar ayat 21 tentang 

Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan (dapat digunakan 

sebagai indikator alami) (Budaya Sekolah Religius) 

 Guru  memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  kontekstual  

sesuai  manfaat  dan  aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-

hari 

 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang  mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan  dipelajari dan 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakup materi yang 

akan di ajarkan 

Kegiatan Inti  

(40 menit) 

Sintak-sintak 

pembelajaran 

 Stimulasi (memberi stimulus) 
Peserta didik mengamati video pembelajaran asam dan basa 
mengidentifiaksikan larutan asam basa dengan beberapa indikator. 

 Mengidentifiksi masalah 
Peserta didik menjawab pertanyaan guru adakah bahan-bahan 

disekitar  kita yang dapat kita jadikan sebagai indikator? (Critical 

thinking, kolaborasi, komunikasi, literasi, HOTs) 

 Mengumpulkan data  

-Peserta didik menjawab pertanyaan guru  tentang bagaimana  

mengidentifikasi  larutan asam basa dengan beberapa indikator . 

-Mendiskusikan bahan alam yang dapat digunakan sebagai 
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indikator asam basa.  

- Peserta didik menelaah surah Az-zumar ayat 21 (Critical 

thinking, kolaborasi, komunikasi, literasi, kreatif, HOTs) 

 

 Mengolah data 

-Peserta didik menganalisa informasi dari berbagai buku sumber 

untuk mengidentifikasi  larutan asam basa dengan beberapa 

indikator. 

-Peserta didik menganalisis bahan alam yang dapat digunakan 

sebagai indikator.asam basa. 

-Peserta didik mengkaji keterkaitan surah Az-zumar ayat 21 dengan 

indikator asam basa. (Critical thinking, kolaborasi, komunikasi, 

literasi, kreatif, HOTs) 

 Memverifikasi  

-Peserta didik memverifikasi bagaimana mengidentifikasi  larutan 

asam basa dengan beberapa indikator  dan dapat memverikasi 

bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa 

dengan mengacu pada surah Az-zumar ayat 21 (Critical thinking, 

kolaborasi, komunikasi) 

 Generalisasi 

Peserta didik  menyampaikan ringkasan pembelajaran bagaimana  

mengidentifikasi  larutan asam basa dengan beberapa indikator  dan 

dapat memmverikasi bahan alam yang dapat digunakan sebagai 

indikator asam basa dengan lisan atau tertulis, dengan 

menggunakan tata bahasa yang benar. 

Penutup  

(5 menit) 

 Peserta didik, dengan bimbingan guru, membuat kesimpulan 

 Guru melakukan refleksi hasil proses belajar yang telah dilaksanakan. 

 Guru  memberikan  apresiasi  kepada seluruh  peserta didik  yang  

telah  bekerjasama  dengan baik dalam kelompok dan Guru 

memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan PBM. 

 Guru menginformasikan kegiatan yang akan  dilaksanakan pada 

pertemuan berikutnya 

 Berdoa dan memberi salam 

Penilaian  Sikap             : Jurnal Pengamatan Sikap, Penilain diri 

 Pengetahuan  : Tes Tulis dan Penugasan 

 Ketrampilan  : Penilaian Unjuk Kerja dan Presentase 

 

  Bangkinang,  Februari 2022 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Kimia Mahasiswa Penelitian 

 

 

 

Salmah, M.Pd Arina Fitriani 
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LAMPIRAN B4 

RPP PERTEMUAN KEEMPAT 

 

MAS PP. Daarun 

Nahdhah 

Thawalib 

Bangkinang 

Mata Pelajaran                       

Kelas/ Semester / 

T.P 

KD / Materi Pokok  

Alokasi Waktu 

:  Kimia 

:  X I/ Genap / 2021-2022 

 

:  3.10 /Konsep asam basa 

:  2  x 25 Menit RPP Kimia 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Melalui model pembelajaran dengan menggunakan Discovery Learning, peserta didik 

diharapkan mampu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan 

kesetimbangan pengionannya dalam larutan dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung 

jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan  pantang 

menyerah, serta memiliki   sikap   responsif   (berpikir   kritis)   dan    proaktif   (kreatif),   

serta  mampu     berkomukasi   dan bekerjasama dengan baik. dengan mengembangkan 

nilai karakter berpikir kritis, kreatif (kemandirian), kerjasama (gotong royong) dan 

kejujuran (integritas) . 

Pertemuan 4 
Langkah-
langkah 
Pembelajaran 

 

Discovery Learning 

Pendahuluan 

 (5 Menit ) 
 Persiapan 
 Appersepsi 
 Motivasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam dan doa (Budaya Sekolah 

Religius) 

 Peserta didik membaca al-qur‟an surah al-Qamar ayat 45-50, ayat 49 

mengenai Allah menciptakan sesuatu menurut ukuran (kadar) nya 

(Budaya Sekolah Religius) 

 Guru  memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  kontekstual  

sesuai  manfaat  dan  aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-

hari 

 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang  mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan  dipelajari dan 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakup materi yang akan 

di ajarkan 

Kegiatan Inti  

(40 menit) 

Sintak-sintak 

pembelajaran 

 Stimulasi (memberi stimulus) 

Peserta didik mengamati ppt tentang perbedaan asam lemah dengan 

asam kuat serta basa lemah dengan basa kuat .dan bagaimana cara 

menghitung pH nya 

 Mengidentifikasi masalah 

-Peserta didik menjawab pertanyaan guru  apa perbedaan asam lemah 

dengan asam kuat dan basa lemah dengan basa kuat?  

-Bagaimana Menghitung pH asam kuat, asam lemah serta basa kuat dan 

basa lemah? 
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-Bagaimana keterkaitan surah al-Qamar ayat 49 dengan kekuatan asam 

dan basa? (Critical thinking, kolaborasi, komunikasi, literasi, HOTs) 

 Mengumpulkan data  

-Peserta didik mengumpulkan informasi tentang membedakan asam 

lemah dengan asam kuat dan basa lemah dengan basa kuat 

- Peserta didik mengumpulkan informasi tentang cara menghitung asam 

lemah dengan asam kuat dan basa lemah dengan basa kuat. 

- Peserta didik menelaah surah al-Qamar ayat 49 (Critical thinking, 

kolaborasi, komunikasi, literasi, kreatif, HOTs) 

 Mengolah data 

-Peserta didik menganalisa informasi dari berbagai buku sumber untuk 

membedakan antara asam lemah dengan asam kuat dan basa lemah 

dengan basa kuat 

-Peserta didik membedakan pH asam lemah dengan asam kuat dan basa 

lemah dengan basa kuat.  

- Peserta didik mengkaji keterkaitan surah al-Qamar ayat 49 dengan 

kekuatan asam basa. (Critical thinking, kolaborasi, komunikasi, 

literasi, kreatif, HOTs 

 Memverifikasi 

Peserta didik memverifikasi bagaimana membedakan  asam lemah 

dengan asam kuat dan basa lemah dengan basa kuat (Critical thinking, 

kolaborasi, komunikasi) 

 Generalisasi 

Peserta didik  menyampaikan ringkasan pembelajaran bagaimana  

membedakan asam lemah dengan asam kuat dan basa lemah dengan 

basa kuat serta menghitung pHnya. dengan lisan atau tertulis,  

menggunakan tata bahasa yang benar. 

Penutup  

(5 menit) 

 Peserta didik, dengan bimbingan guru, membuat kesimpulan 

 Guru melakukan refleksi hasil proses belajar yang telah dilaksanakan.. 

 Guru  memberikan  apresiasi  kepada seluruh  peserta didik  yang  telah  

bekerjasama  dengan baik dalam kelompok dan Guru memberikan 

evaluasi untuk mengukur ketuntasan PBM. 

 Guru menginformasikan kegiatan yang akan  dilaksanakan pada 

pertemuan berikutnya 

 Berdoa dan memberi salam 

Penilaian  Sikap             : Jurnal Pengamatan Sikap, Penilain diri 

 Pengetahuan  : Tes Tulis dan Penugasan 

 Ketrampilan  : Penilaian Unjuk Kerja dan Presentase 
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  Bangkinang, Februari 2022 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Kimia Mahasiswa Penelitian 

 

 

 

Salmah, M.Pd Arina Fitriani 
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LAMPIRAN B5 

RPP PERTEMUAN KELIMA 

 

MAS PP. 

Daarun 

Nahdhah 

Thawalib 

Bangkinang 

Mata Pelajaran                       

Kelas/ Semester / 

T.P 

KD / Materi Pokok  

Alokasi Waktu 

:  Kimia 

:  X I/ Genap / 2021-2022 

 

:  4.10 /Konsep asam basa 

:  2  x 25 Menit 

RPP Kimia 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 

Melalui model pembelajaran dengan menggunakan Discovery Learning, peserta didik 

diharapkan mampu menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak 

dari bahan alam melalui percobaan dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, 

disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan  pantang menyerah, 

serta memiliki   sikap   responsif   (berpikir   kritis)   dan    proaktif   (kreatif),   serta  

mampu     berkomukasi   dan bekerjasama dengan baik. dengan mengembangkan nilai 

karakter berpikir kritis, kreatif (kemandirian), kerjasama (gotong royong) dan 

kejujuran (integritas) . 

Pertemuan 5 
Langkah-
langkah 
Pembelajaran 

 

Discovery Learning 

Pendahuluan 

 (5 Menit ) 
 Persiapan 
 Appersepsi 
 Motivasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam dan doa (Budaya Sekolah 

Religius) 

 Peserta didik mengulang kembali membaca al-qur‟an surah al-

Qamar ayat 49 (Budaya Sekolah Religius) 

 Guru  memberi  motivasi  belajar  peserta didik  secara  kontekstual  

sesuai  manfaat  dan  aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-

hari 

 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang  mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan  dipelajari dan 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakup materi yang akan 

di ajarkan 

Kegiatan Inti  

(40 menit) 

Sintak-sintak 

pembelajaran 

 Stimulasi (memberi stimulus) 

Peserta didik mengamati lembar kerja atau penuntun praktikum yang 

diberikan 

 Mengidentifikasi masalah 

Peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang bagaimana cara 

menentukan pH suatu larutan ?  

 (Critical thinking, kolaborasi, komunikasi, literasi, HOTs) 

 Mengumpulkan data  
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-Peserta didik menjawab pertanyaan guru bagaimana menentukan pH 

dari beberapa larutan dengan cara melakukan kegiatan praktikum 

menggunakan indikator asam basa 

 Mengolah data 

-Peserta didik menganalisa informasi yang telah didapatkan dari 

kegiatan praktikum 

-Peserta didik membedakan pH asam lemah dengan asam kuat dan 

basa lemah dengan basa kuat. (Critical thinking, kolaborasi, 

komunikasi, literasi, kreatif, HOTs 

 Memverifikasi dan Generalisation 

-Peserta didik memverifikasi bagaimana cara menentukan sifat dan pH 

larutan melalui percobaan menggunakan indikator asam basa (Critical 

thinking, kolaborasi, komunikasi) 

-Peserta didik  menyampaikan ringkasan pembelajaran bagaimana  

cara menentukan sifat dan pH larutan melalui percobaan menggunakan 

indikator asam basa dengan lisan atau tertulis,  menggunakan tata 

bahasa yang benar. 

Penutup  

(5 menit) 

 Peserta didik, dengan bimbingan guru, membuat kesimpulan 

 Guru melakukan refleksi hasil proses belajar yang telah dilaksanakan.. 

 Guru  memberikan  apresiasi  kepada seluruh  peserta didik  yang  

telah  bekerjasama  dengan baik dalam kelompok dan Guru 

memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan PBM. 

 Guru menginformasikan kegiatan yang akan  dilaksanakan pada 

pertemuan berikutnya 

 Berdoa dan memberi salam 

Penilaian  Sikap             : Jurnal Pengamatan Sikap, Penilain diri 

 Pengetahuan  : Tes Tulis dan Penugasan 

 Ketrampilan  : Penilaian Unjuk Kerja dan Presentase 

    

  Bangkinang, Februari 2022 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Kimia Mahasiswa Penelitian 

 

 

 

Salmah, M.Pd Arina Fitriani 
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LAMPIRAN C 

INSTRUMEN PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Bagaimana sistem pembelajaran di darun saat ini? 

2. Model pembelajaran seperti apa yang guru gunakan selama pandemi? 

3. Apa saja kendala yang dialami saat mengajar kimia terutama pada masa 

pandemi? 

4. Bagaimana perbandingan hasil belajar siswa sebelum dan saat pandemi? 

5. Apakah selama pandemi ada kegiatan praktikum? 

6. Bagaimana cara guru mengajarkan materi yang berkaitan dengan praktik/ 

keterampilan? 

7. Apakah keterampilan proses sains siswa dapat dikembangkan dengan baik 

selama pandemi ini? Jika tidak, apa kendala yang dialami saat 

mengembangkan keterampilan proses sains siswa?  
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LAMPIRAN D 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA 

Petunjuk Pengisian 

1. Observer berada didekat siswa yang akan dinilai 

2. Berilah skor penilaian untuk setiap aspek keterampilan proses sains siswa dengan memberikan tanda () sesuai rubrik penilaian 

No 
Kode 

Siswa 

Aspek Penilaian Keterampilan Proses Sains 

Mengamati Mengukur Mengklasifikasi Menyimpulkan Memprediksi mengkomunikasikan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Siswa 01                         

2 Siswa 02                         

3 Siswa 03                         

4 Siswa 04                         

5 Siswa 05                         

6 Siswa 06                         

7 Siswa 07                         

8 Siswa 08                         

9 Siswa 09                         

10 Siswa 10                         
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11 Siswa 11                         

12 Siswa 12                         

13 Siswa 13                         

14 Siswa 14                         

15 Siswa 15                         

16 Siswa 16                         

17 Siswa 17                         

 

Keterangan: 

1= Kurang (K) 

2= Cukup (C) 

3= Baik (B) 

4= Sangat Baik (BK) 

Saran dan Komentar Pengamat/Oberserver (bila ada): 

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

Bangkinang,      Februari  2021 

   Observer 
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LAMPIRAN E 

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN 

PROSES SAINS 

Aspek KPS Kriteria Skor Indikator 

Mengamati Kurang (K) 1 Tidak menggunakan indera yang 

dimiliki untuk mendapatkan data 

sesuai dengan percobaan yang 

dilakukan 

Cukup (C) 2 Hanya menggunakan 1 indera yang 

dimiliki untuk mendapatkan data 

sesuai dengan percobaan yang 

dilakukan 

Baik (B) 3 Menggunakan 2 atau 3 indera yang 

dimiliki untuk mendapatkan data 

sesuai dengan percobaan yang 

dilakukan 

Sangat 

Baik (SB) 

4 Menggunakan 4 atau 5 indera yang 

dimiliki untuk mendapatkan data 

sesuai dengan percobaan yang 

dilakukan 

Mengukur Kurang (K) 1 Tidak mampu memilih dan 

menggunakan peralatan untuk 

menentukan secara kuantitatif dan 

kualitatif ukuran suatu benda secara 

benar  

Cukup (C) 2 Mampu memilih peralatan untuk 

menentukan secara kuantitatif dan 

kualitatif ukuran suatu benda secara 

benar tetapi melakukan pengukuran 
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yang kurang tepat  

Baik (B) 3 Mampu memilih dan menggunakan 

peralatan untuk menentukan secara 

kuantitatif dan kualitatif ukuran suatu 

benda secara benar  

Sangat 

Baik (SB) 

4 Mampu memilih dan menggunakan 

peralatan untuk menentukan secara 

kuantitatif dan kualitatif ukuran suatu 

benda secara benar serta mampu 

mendemonstrasikan perubahan suatu 

satuan pengukuran ke satuan 

pengukuran lainnya. 

Mengklasifikasi Kurang (K) 1 Tidak mampu menentukan perbedaan 

dan kesamaan suatu objek. 

Cukup (C) 2 mampu menentukan perbedaan dan 

kesamaan suatu objek. 

Baik (B) 3 Mampu mengelompokkan suatu 

objek berdasarkan ciri-cirinya 

Sangat 

Baik (SB) 

4 Mampu mengelompokkan suatu 

objek berdasarkan ciri-cirinya dan 

menentukan dasar penggolongan 

Menyimpulkan Kurang (K) 1 Siswa tidak menuliskan kesimpulan 

hasil pengamatan 

Cukup (C) 2 Siswa menuliskan kesimpulan hasil 

pengamatan tanpa menghubungkan 

konsep materi 

Baik (B) 3 Siswa menuliskan kesimpulan hasil 

pengamatan dan menghubungkan 

dengan konsep materi namun kurang 

tepat. 
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Sangat 

Baik (SB) 

4 Siswa menuliskan kesimpulan hasil 

pengamatan dan menghubungkan 

dengan konsep materi secara tepat. 

Memprediksi 

 

Kurang (K) 1 Tidak membuat perkiraan atau 

dugaan sementara sebelum 

melakukan percobaan 

Cukup (C) 2 Membuat perkiraan atau dugaan 

sementara sebelum melakukan 

percobaan tetapi tidak tepat 

Baik (B) 3 Membuat perkiraan atau dugaan 

sementara sebelum melakukan 

percobaan dengan benar tetapi 

penjelasannya kurang tepat 

Sangat 

Baik (SB) 

4 Membuat perkiraan atau dugaan 

sementara sebelum melakukan 

percobaan dengan benar dan tepat 

Mengkomunikasikan  Kurang (K) 1 Tidak mampu menjelaskan hasil 

percobaan 

Cukup (C) 2 Siswa menjelaskan hasil percobaan 

namun tidak sistematis 

Baik (B) 3 Siswa menjelaskan hasil percobaan 

secara sistematis namun tidak sesuai 

konsep 

Sangat 

Baik (SB) 

4 Siswa menjelaskan hasil percobaan 

secara sistematis sesuai konsep 

  



 
 

105 
 

LAMPIRAN F 

PENUNTUN PRAKTIKUM ASAM BASA 

 
 

 

 

  

A. Tujuan 

Praktikum ini bertujuan untuk menggolongkan suatu senyawa berdasarkan 

sifatnya asam, basa, dan garam serta menentukan pH larutan tersebut. 

B. Dasar Teori 

Indikator asam basa dapat digunakan untuk memperkirakan keasaman atau 

kebasaan suatu larutan. Salah satu indikator asam basa yang cukup sering 

digunakan adalah kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua macam, yaitu kertas 

lakmus merah dan biru. Suatu larutan bersifat basa apabila ketika diteteskan 

larutan tersebut pada kertas lakmus merah, warna kertas lakmus tersebut 

berubah menjadi biru. Namun apabila diteteskan larutan pada lakmus biru, 

kertas lakmus berubah menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat basa. 

Sedangkan dalam larutan yang bersifat netral, kertas lakmus merah dan biru 

tidak mengalami perubahan warna (Brady, 2010). 

Penggunaan kertas lakmus hanya dapat membedakan larutan tersebut 

bersifat asam, basa atau netral sehingga kita tidak dapat mengetahui derajat 

keasaman (pH) atau derajat kebasaan (pOH) dari suatu larutan. Indikator 

universal dapat digunakan untuk menentukan pH larutan dalam berbagai nilai. 

Ketika indikator universal dicelupkan ke dalam suatu larutan, maka akan 

muncul warna tertentu yang kemudian dicocokkan dengan warna yang tertera 

pada kotaknya (Syukri S, 1999). 

 

PENUNTUN PRAKTIKUM 
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C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

 Plat tetes ( 1 buah) 

 Pipet tetes (1 buah) 

 Wadah ( 9 buah) 

2. Bahan 

 Kertas lakmus  

 Indikator universal 

 Air mineral 

 Air detergen 

 Cuka 

 Jeruk nipis 

 Pembersih lantai 

 Obat maag 

 Minuman bersoda 

 Kopi hitam 

 Soda kue 

D. Prosedur Kerja 

a) Menggunakan kertas lakmus 

1. Letakkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam lubang plat tetes 

yang berbeda. 

2. Masukkan lima tetes larutan yang akan diuji ke dalam lubang plat tetes 

yang berisi kertas lakmus merah dan lima tetes larutan yang sama ke 

dalam lubang plat tetes yang berisi kertas lakmus biru. 

3. Amati perubahan pada kertas lakmus dan catat hasilnya.  

b) Menggunakan indikator universal 

1. Masukkan larutan-larutan yang akan akan diuji pada wadah yang 

berbeda.  

2. Celupkan kertas indikator universal kedalam larutan.  

3. Amati perubahan yang terjadi pada kertas indikator universal 

4. Cocokkan dengan warna yang tertera pada kotak indikator universal 

dan catat hasilnya. 
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E. Hasil Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Pertanyaan 

 

1. Berdasarkan perubahan warna pada kertas lakmus, larutan apa sajakah 

yang bersifat asam? 

 
2. Berdasarkan perubahan warna pada kertas lakmus, larutan apa sajakah 

yang bersifat basa? 

 
3. Berdasarkan perubahan warna pada kertas lakmus, larutan apa sajakah 

yang bersifat netral? 

 
4. Berdasarkan hasil percobaan, larutan apa sajakah yang memiliki pH >7? 

 
5. Berdasarkan hasil percobaan, larutan apa sajakah yang memiliki pH<7? 

 
6. Berdasarkan hasil percobaan, larutan apa sajakah yang memiliki pH=7? 

 
7. Simpulkan hasil percobaan berdasarkan data-data yang ada! 

Larutan 

Perubahan Warna Kertas 

Lakmus 
Harga pH 

Indikator 

universal Merah Biru 

Cuka    

Kopi hitam    

Pembersih lantai    

Soda kue    

Air detergen    

Perasan jeruk nipis    

Obat maag    

Minuman bersoda    



 
 

108 
 

LAMPIRAN G1 

NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS PERTEMUAN 1 

No Nama 

Aspek KPS 

Mengamati menyimpulkan mengkomunikasikan 

O1 O2 O1 O2 O1 O2 

1 Aldi Fariz F. 3 3 3 3 3 3 

2 Amri Asshidiqi 4 3 3 3 3 3 

3 Aqil Hasanul H. 4 3 3 3 4 3 

4 Dzulvan Syahrianda 4 4 4 3 4 3 

5 Aisyah Azzahra 3 3 4 3 4 4 

6 Balqis Sakinahdyah 3 3 4 4 4 3 

7 Dzelin Eryani 4 4 4 3 4 4 

8 Huwaida Nisa A. 4 4 4 4 4 4 

9 Tia Ramadhani 4 4 4 4 4 3 

10 Mawaddah M. 4 4 4 4 4 3 

11 Najwa Mupidah 3 3 4 4 4 4 

12 Nur Latifah Intan 4 4 4 4 4 4 

13 Putri Intan H. 4 4 4 4 4 4 

14 Radea Mare S. 4 4 4 4 4 4 

15 Si Gita 3 3 4 4 4 4 

16 Vinny 4 4 4 4 3 3 

17 Yelma Putri 3 3 4 4 4 3 
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LAMPIRAN G2 

NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS PERTEMUAN 2 

No Nama 

Aspek KPS 

mengamati mengklasifikasi 

O1 O2 O1 O2 

1 Aldi Fariz F. 3 3 3 3 

2 Amri Asshidiqi 4 3 3 3 

3 Aqil Hasanul H. 4 3 3 3 

4 Dzulvan Syahrianda 4 4 3 3 

5 Aisyah Azzahra 3 3 4 3 

6 Balqis Sakinahdyah 3 3 4 4 

7 Dzelin Eryani 4 4 4 3 

8 Huwaida Nisa A. 4 4 4 4 

9 Tia Ramadhani 4 4 4 4 

10 Mawaddah M. 4 4 4 4 

11 Najwa Mupidah 3 3 4 4 

12 Nur Latifah Intan 4 4 4 4 

13 Putri Intan H. 4 4 4 4 

14 Radea Mare S. 4 4 4 4 

15 Si Gita 3 3 4 4 

16 Vinny 4 4 4 4 

17 Yelma Putri 3 3 4 4 
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LAMPIRAN G3 

NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS PERTEMUAN 3 

No Nama Siswa 

Keterampilan Proses Sains 

mengamati memprediksi 

O1 O2 O1 O2 

1 Aldi Fariz F. 3 3 3 3 

2 Amri Asshidiqi 4 3 3 3 

3 Aqil Hasanul H. 4 3 3 3 

4 Dzulvan Syahrianda 4 4 3 3 

5 Aisyah Azzahra 3 3 4 4 

6 Balqis Sakinahdyah 3 3 4 4 

7 Dzelin Eryani 4 4 4 4 

8 Huwaida Nisa A. 4 4 4 3 

9 Tia Ramadhani 4 4 4 3 

10 Mawaddah M. 4 4 4 3 

11 Najwa Mupidah 3 3 4 3 

12 Nur Latifah Intan 4 4 4 3 

13 Putri Intan H. 4 4 4 4 

14 Radea Mare S. 4 4 4 3 

15 Si Gita 3 3 4 3 

16 Vinny 4 4 4 4 

17 Yelma Putri 3 3 4 4 

 

  



 
 

111 
 

LAMPIRAN G4 

NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS PERTEMUAN 4 

No Nama Siswa 

Aspek KPS 

mengklasifikasi 

O1 O2 

1 Aldi Fariz F. 3 3 

2 Amri Asshidiqi 3 3 

3 Aqil Hasanul H. 3 3 

4 Dzulvan Syahrianda 3 3 

5 Aisyah Azzahra 4 3 

6 Balqis Sakinahdyah 4 4 

7 Dzelin Eryani 4 3 

8 Huwaida Nisa A. 4 4 

9 Tia Ramadhani 4 4 

10 Mawaddah M. 4 4 

11 Najwa Mupidah 4 4 

12 Nur Latifah Intan 4 4 

13 Putri Intan H. 4 4 

14 Radea Mare S. 4 4 

15 Si Gita 4 4 

16 Vinny 4 4 

17 Yelma Putri 4 4 
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LAMPIRAN G5 

NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS PERTEMUAN 5 

No Nama Siswa 

Keterampilan Proses Sains (Observer 1 dan Observer 2) 

mengamati mengukur mengklasifikasi menyimpulkan memprediksi mengkomunikasikan 

O1 O2 O1 O2 O1 O2 O1 O2 O1 O2 O1 O2 

1 Aldi Fariz F. 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Amri Asshidiqi 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 Aqil Hasanul H. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

4 Dzulvan Syahrianda 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 

5 Aisyah Azzahra 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

6 Balqis Sakinahdyah 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

7 Dzelin Eryani 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 

8 Huwaida Nisa A. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

9 Tia Ramadhani 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 

10 Mawaddah M. 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 

11 Najwa Mupidah 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

12 Nur Latifah Intan 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

13 Putri Intan H. 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 Radea Mare S. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

15 Si Gita 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

16 Vinny 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

17 Yelma Putri 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
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LAMPIRAN H 

ANALISIS DESKRIPTIF KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA 

No Nama Siswa Total 
Rata-rata 

Nilai 
Kategori 

1 Aldi Fariz Fahrullah 85 73 Sedang 

2 Amri Asshidiqi 89 77 Sedang 

3 Aqil Hasanul Hakim 90 78 Sedang 

4 Dzulvan Syahrianda 96 83 Tinggi 

5 Aisyah Azzahra Nabila 99 85 Tinggi 

6 Balqis Sakinahdyah Harahap 101 87 Tinggi 

7 Dzelin Eryani 105 91 Tinggi 

8 Huwaida Nisa Awanis 109 94 Tinggi 

9 Tia Ramadhani 106 91 Tinggi 

10 Mawaddah Meinisa 106 91 Tinggi 

11 Najwa Mupidah 100 86 Tinggi 

12 Nur Latifah Intan Azura 109 94 Tinggi 

13 Putri Intan Hardianti 110 95 Tinggi 

14 Radea Mare Syaharani 109 94 Tinggi 

15 Si Gita 101 87 Tinggi 

16 Vinny 108 93 Tinggi 

17 Yelma Putri 100 86 Tinggi 
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LAMPIRAN I 

KISI-KISI INSTRUMEN SOAL TES HASIL BELAJAR 

No Indikator No Soal 
Klasifikasi 

C1 C2 C3 

1 

Menentukan zat-zat yang 

bersifat asam atau basa dalam 

kehidupan sehari-hari 

1, 4    

2 

Membedakan konsep asam 

basa menurut Arrhenius, 

Bronsted Lowry dan Lewis 

2, 13    

3 

Menerapkan konsep asam 

basa menurut Arrhenius, 

Bronsted Lowry dan Lewis 

8, 10, 14    

4 

Menyimpulkan hubungan 

antara pH dengan kekuatan 

asam basa 

6    

5 

Mengidentifikasi perubahan 

warna indikator dalam 

berbagai larutan 

3, 5, 11    

6 
Menghitung pH dan 

konsentrasi larutan asam basa 
7, 12, 15    

7 

Menganalisis trayek 

perubahan pH beberapa 

indikator melalui percobaan 

 9    
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LAMPIRAN J 

UJI COBA INSTRUMEN SOAL TES HASIL BELAJAR 

Sekolah : PP. Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang  

Kelas/Semester: XII/Genap 

Waktu  : 40 Menit 

Nama :   ____________________  

Kelas :  ____________________  

Petunjuk: 

1. Tulislah nama dan kelas pada kolom yang disediakan 

2. Lingkarilah salah satu jawaban yang dianggap paling benar pada lembar 

soal 

3. Periksa kembali jawaban sebelum diserahkan 

Soal 

1. Menurut Arrhenius, asam adalah… 

A. Senyawa yang mengandung hidrogen dan larut dalam air 

B. Senyawa yang dapat menerima elektron dari senyawa lain (akseptor 

elektron) 

C. Zat yang jika dilarutkan kedalam air akan melepaskan ion H
+
 

D. Zat yang jika dilarutkan kedalam air akan melepaskan ion OH
-
 

E. Senyawa yang mampu mengikat ion H
+
 di dalam air 

Jawab: C 

2. Salah satu kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia sebagaimana telah 

diramalkan oleh Al-Quran adalah hujan asam. Diantara kelompok asam 

berikut yang tergolong asam kuat adalah … 

A. Asam klorida, asam sulfat dan asam asetat 
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B. Asam sulfat ,asam nitrat ,dan asam klorida   

C. Asan karbonat, asam asetat, dan asam fosfat 

D. Asam sulfida, asam flourida, dan asam sianida 

E. Asam asetat ,asam klorida,dan asam fosfat 

Jawab: B 

3. Hasil percobaan warna lakmus dalam larutan sebagai berikut.  

Larutan Lakmus Merah Lakmus Biru 

1 merah merah 

2 biru biru 

3 merah merah 

4 merah biru 

5 biru biru 

6 merah merah 

Berdasarkan data di atas, maka larutan yang bersifat asam adalah ..... 

A. 3, 5, dan 6 

B.  3, 4, dan 6 

C. 2, 4, dan 6 

D. 1, 3, dan 6 

E.  1, 2, dan 6 

Jawab: D 

4. Menurut teori asam-basa Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai zat 

yang . . . . 

A. Meningkatkan [H
+
] bila dimasukkan kedalam H2O 

B. Menurunkan [H
+
] bila dimaasukkan kedalam H2O 
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C. Memberi 1 H
+ 

kepada pasangan reaksinya 

D. Menerima 1 H
+ 

dari pasangan reaksinya 

E. Meningkatkan [OH
–
] bila dimasukkan kedalam H2O 

Jawab: C 

5. Allah Subhanahu wa ta‟ala menciptakan berbagai macam tumbuh-

tumbuhan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Thaha: 53. Tumbuh-

tumbuhan ini dapat digunakan sebagai indikator alami, diantaranya adalah 

kunyit, ekstrak bunga gumitir, dan kol ungu. Perhatikan data hasil 

percobaan berikut. 

Larutan Air Kunyit Ekstrak Bunga Gumitir Ekstrak Kol Ungu 

Air suling Kuning Kuning Ungu 

Asam cuka Kuning Kuning Ungu 

Air kapur Merah Cokelat Kuning 

Berdasarkan data di atas, jika larutan HCl 0,1M ditetesi air kunyit, ekstrak 

bunga gumitir, dan ekstrak kol ungu, berturut-turut akan memberikan 

warna… 

A. Kuning-cokelat-ungu 

B. Kuning-kuning-ungu 

C. Merah-kuning-ungu 

D. Merah-cokelat-kuning 

E. Kuning-kuning-merah 

Jawab: B 

6. Berikut tabel nikai Ka dari beberapa asam pada T K. 

Asam Ka 

HA 7x10
-4 

HB 6,5x10
-5 
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HC 6x10
-10 

HD 1,8x10
-5

 

HE 1x10
-8 

HF 4,7x10
-11 

Berdasarkan data tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan 

kekuatan asam-basa tersebut adalah…. 

A. HA > HB > HC 

B. HC > HB > HE 

C. HA > HF > HB 

D. HC > HE > HF 

E. HF > HA > HB 

Jawab: A 

7. Terdapat 600 mL larutan NH4OH(aq) 0,01 M. Jika diketahui nilai 

Kb NH4OH adalah 1,8 x 10
-5

 , maka konsentrasi OH
− 

dan nilai derajat 

ionisasinya (α) berturut-turut adalah…… 

A. 4,24 x 10
-2 

dan 4,24 x 10
-4

 

B. 4,24 x 10
-4 

dan 4,24 x 10
-2

 

C. 2,24 x 10
-4 

dan 4,24 x 10
-2

 

D. 4,42 x 10
-2 

dan 4,42 x 10
-4

 

E. 4,44 x 10
-2 

dan 4,44 x 10
-4 

Jawab: B 

8. Perhatikan persamaan reaksi berikut. 

H2O + CH3COO
-
   CH3COOH + OH

-
 

Berdasarkan reaksi diatas, yang menjadi pasangan asam dan basa 

konjugasinya menurut Bronsted-Lowry adalah… 

A. H2O dan CH3COO
-
 

B. CH3COOH dan H2O 
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C. H2O dan OH
-
 

D. CH3COOH dan H2O 

E. CH3COO
-
 dan OH

-
 

Jawab: C 

9. Hasil pengujian larutan dengan beberapa indikator adalah sebagai berikut. 

Indikator 

Trayek Hasil 

pengamatan Ph Perubahan warna 

Metil merah 4,2-6,3 Merah-kuning Jingga 

fenolftalein 8,3-10,0 
Tidak berwarna-

merah 

Tidak berwarna 

Bromtimol biru 6,0-7,6 Kuning-biru Kuning 

 

Nilai pH larutan tersebut adalah… 

A. pH < 4,2 

B. pH > 10 

C. 4,2 < pH < 6 

D. 6,3 < pH < 8,3 

E. 7,6 < pH < 8,3 

Jawab: C 

10. Berdasarkan teori Lewis, spesi yang tidak dapat berperan sebagai basa 

Lewis adalah… 

A. H2O 

B. NH3 

C. CN
-
 

D. F
-
 

E. BF3 

Jawab: E 
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11. Seorang anak mencoba mencelupkan kertas lakmus biru ke dalam larutan 

A, ternyata kertas lakmus biru tersebut berubah menjadi merah. Kemudian 

ia mengambil kertas lakmus merah dan dicelupkan ke dalam larutan B, 

kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru. Kesimpulan yang tepat 

dari kedua larutan adalah ....  

A. Larutan A dan B bersifat garam  

B. Larutan A bersifat basa, sedangkan larutan B bersifat asam  

C. Larutan A bersifat asam, sedangkan larutan B bersifat basa  

D. Larutan A dan B bersifat asam  

E. Larutan A dan B bersifat basa  

Jawab: C 

12. Konsentrasi ion hidrogen [H
+
] dalam larutan yang mempunyai pH = 3 – 

log 2 adalah .....  

A. 2 x 10
-2 

M 

B. 3 x 10
-2

 M 

C. 2 x 10
-3

 M 

D. 0,0001 M 

E. 0,003 M 

Jawab: C 

13. Suatu hasil analisa menyatakan sebgai berikut. 

No. Zat pH No. Zat 
pH 

1. Isi lambung 2 4. Sari buah anggur 
4 

2. Urine 6 5. Isi jeroan 
8 

3. Darah 7 6. Susu sapi 
7 

 Zat yang merupakan suatu asam berdasarkan tabel diatas adalah… 

A. 1 dan 2 

B. 3 dan 6 

C. 3, 5 dan 6 
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D. 1, 2 dan 4 

E. 2, 3 dan 6 

Jawab: D 

14. Menurut konsep asam-basa Bronsted-Lowry dalam reaksi 

NH3 + H2O → NH4
+
 + OH

–
 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa….. 

A. H2O adalah asam karena dapat menerima sebuah proton 

B. Amonia dan air adalah pasangan asam-basa konjugat 

C. NH3 adalah basa dan NH4
+
 adalah asam konjugasi 

D. NH3 adalah asam karena memberi sebuah proton 

E. NH4
+
 dan OH

–
 adalah basa kuat 

Jawab: C 

15. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam meminta lauk kepada istrinya-istrinya, lalu 

mereka menjawab: “Kita tidak punya apa-apa selain cuka.” Beliau 

menyuruh diambilkan (cuka itu), lalu beliau makan dengan cuka tersebut 

(HR. Muslim). Dalam ilmu kimia, cuka memiliki rumus CH3COOH.  Jika 

larutan CH3COOH 0,05 M terionisasi dengan derajat ionisasi (α) = 0,02, 

maka larutan CH3COOH mempunyai pH sebesar…. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

Jawab: C 
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LAMPIRAN K 

TABULASI DATA UJI COBA TES HASIL BELAJAR 

Kode Siswa 
Nomor Soal 

Skor total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

S2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 

S3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

S4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 

S5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12 

S6 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 12 

S7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 11 

S8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 11 

S9 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 11 

S10 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 11 

S11 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 10 

S12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 10 

S13 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 9 

S14 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7 

S15 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7 

S16 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 

S17 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6 

S18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 

S19 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 

S20 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 
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S21 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 

S22 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

S23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

total yang 

menjawab benar 
12 19 19 15 16 17 8 3 12 12 19 13 20 11 13 
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LAMPIRAN L 

ANALISIS VALIDITAS  

No Butir r Hitung r tabel Interpretasi 

1 0,781 0,413 Valid  

2 0,145 0,413 Tidak Valid 

3 0,543 0,413 Valid 

4 0,759 0,413 Valid 

5 0,729 0,413 Valid 

6 0,532 0,413 Valid 

7 0,193 0,413 Tidak Valid 

8 0,439 0,413 Valid 

9 0,478 0,413 Valid 

10 0,503 0,413 Valid 

11 0,543 0,413 Valid 

12 0,480 0,413 Valid 

13 0,346 0,413 Tidak Valid 

14 0,682 0,413 Valid 

15 0,480 0,413 Valid 
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LAMPIRAN M 

UJI RELIABILITAS  

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 23 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 23 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.828 12 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Soal_1 6.52 8.443 .758 .790 

Soal_3 6.22 9.632 .486 .816 

Soal_4 6.39 8.704 .700 .797 

Soal_5 6.35 8.783 .699 .798 

Soal_6 6.30 9.585 .419 .821 

Soal_8 6.91 10.083 .343 .825 

Soal_9 6.52 9.443 .398 .823 

Soal_10 6.52 9.625 .337 .829 

Soal_11 6.22 9.632 .486 .816 

Soal_12 6.48 9.625 .341 .828 

Soal_14 6.57 8.984 .558 .809 

Soal_15 6.48 9.625 .341 .828 
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LAMPIRAN N 

ANALISIS TINGKAT KESUKARAN SOAL 

No Butir Jumlah Benar Mean Tafsiran 

1 12 0,52 Sedang 

3 19 0,83 Mudah 

4 15 0,65 Sedang 

5 16 0,70 Sedang 

6 17 0,74 Mudah 

8 3 0,13 Sulit 

9 12 0,52 Sedang 

10 12 0,52 Sedang 

11 19 0,83 Mudah 

12 13 0,57 Sedang 

14 11 0,48 Sedang 

15 13 0,57 Sedang 
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LAMPIRAN O 

ANALISIS DAYA PEMBEDA SOAL 

No Butir Nilai Interpretasi 

1 0,781 Sangat Baik 

3 0,543 Baik 

4 0,759 Sangat Baik 

5 0,729 Sangat Baik 

6 0,532 Baik 

8 0,439 Baik 

9 0,478 Baik 

10 0,503 Baik 

11 0,543 Baik 

12 0,480 Baik 

14 0,682 Baik 

15 0,480 Baik 
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LAMPIRAN P 

INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR 

1. Menurut teori asam-basa Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai zat 

yang . . . . 

A. Meningkatkan [H
+
] bila dimasukkan kedalam H2O 

B. Menurunkan [H
+
] bila dimaasukkan kedalam H2O 

C. Memberi 1 H
+ 

kepada pasangan reaksinya 

D. Menerima 1 H
+ 

dari pasangan reaksinya 

E. Meningkatkan [OH
–
] bila dimasukkan kedalam H2O 

2. Allah Subhanahu wa ta‟ala menciptakan berbagai macam tumbuh-

tumbuhan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Thaha: 53. Tumbuh-

tumbuhan ini dapat digunakan sebagai indikator alami, diantaranya adalah 

kunyit, ekstrak bunga gumitir, dan kol ungu. Perhatikan data hasil 

percobaan berikut. 

Larutan Air Kunyit 
Ekstrak Bunga 

Gumitir  

Ekstrak Kol 

Ungu 

Air suling Kuning Kuning Ungu 

Asam cuka Kuning Kuning Ungu 

Air kapur Merah Cokelat Kuning 

Berdasarkan data di atas, jika larutan HCl 0,1M ditetesi air kunyit, ekstrak 

bunga, dan ekstrak kol ungu, berturut-turut akan memberikan warna… 

A. Kuning-cokelat-ungu 

B. Kuning-kuning-ungu 

C. Merah-kuning-ungu 

D. Merah-cokelat-kuning 

E. Kuning-kuning-merah 
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3. Berikut tabel nikai Ka dari beberapa asam pada T K. 

Asam Ka 

HA 7x10
-4 

HB 6,5x10
-5 

HC 6x10
-10 

HD 1,8x10
-5

 

HE 1x10
-8 

HF 4,7x10
-11 

Berdasarkan data tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan 

kekuatan asam-basa tersebut adalah…. 

A. HA > HB > HC 

B. HC > HB > HE 

C. HA > HF > HB 

D. HC > HE > HF 

E. HF > HA > HB 

4. Perhatikan persamaan reaksi berikut. 

H2O + CH3COO
-
   CH3COOH + OH

-
 

Berdasarkan reaksi diatas, yang menjadi pasangan asam dan basa 

konjugasinya menurut Bronsted-Lowry adalah… 

A. H2O dan CH3COO
-
 

B. CH3COOH dan H2O 

C. H2O dan OH
-
 

D. CH3COOH dan H2O 

E. CH3COO
-
 dan OH

-
 

5. Hasil pengujian larutan dengan beberapa indikator adalah sebagai berikut. 

Indikator 

Trayek Hasil 

pengamatan pH Perubahan warna 

Metil merah 4,2-6,3 Merah-kuning Jingga 

fenolftalein 8,3-10,0 
Tidak berwarna-

merah 

Tidak berwarna 
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Bromtimol biru 6,0-7,6 Kuning-biru kuning 

 

Nilai pH larutan tersebut adalah… 

A. pH < 4,2 

B. pH > 10 

C. 4,2 < pH < 6 

D. 6,3 < pH < 8,3 

E. 7,6 < pH < 8,3 

6. Berdasarkan teori Lewis, spesi yang tidak dapat berperan sebagai basa 

Lewis adalah… 

A. H2O 

B. NH3 

C. CN
-
 

D. F
-
 

E. BF3 

7. Seorang anak mencoba mencelupkan kertas lakmus biru ke dalam larutan 

A, ternyata kertas lakmus biru tersebut berubah menjadi merah. Kemudian 

ia mengambil kertas lakmus merah dan dicelupkan ke dalam larutan B, 

kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru. Kesimpulan yang tepat 

dari kedua larutan adalah ....  

A. Larutan A dan B bersifat garam  

B. Larutan A bersifat basa, sedangkan larutan B bersifat asam  

C. Larutan A bersifat asam, sedangkan larutan B bersifat basa  

D. Larutan A dan B bersifat asam  

E. Larutan A dan B bersifat basa  

8. Konsentrasi ion hidrogen [H
+
] dalam larutan yang mempunyai pH = 3 – 

log 2 adalah .....  

A. 2 x 10
-2 

M 

B. 3 x 10
-2

 M 

C. 2 x 10
-3

 M 
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D. 0,0001 M 

E. 0,003 M 

9. Menurut konsep asam-basa Bronsted-Lowry dalam reaksi 

NH3 + H2O → NH4
+
 + OH

–
 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa….. 

A. H2O adalah asam karena dapat menerima sebuah proton 

B. Amonia dan air adalah pasangan asam-basa konjugat 

C. NH3 adalah basa dan NH4
+
 adalah asam konjugasinya 

D. NH3 adalah asam karena memberi sebuah proton 

E. NH4
+
 dan OH

–
 adalah basa kuat 

10. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam meminta lauk kepada istrinya-istrinya, lalu 

mereka menjawab: “Kita tidak punya apa-apa selain cuka.” Beliau 

menyuruh diambilkan (cuka itu), lalu beliau makan dengan cuka tersebut 

(HR. Muslim). Dalam ilmu kimia, cuka memiliki rumus CH3COOH.  Jika 

larutan CH3COOH 0,05 M terionisasi dengan derajat ionisasi (α) = 0,02, 

maka larutan CH3COOH mempunyai pH sebesar…. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5  
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LAMPIRAN Q 

TABULASI DATA HASIL BELAJAR SISWA 

No Nama Siswa soal 1 soal 2 soal 3 soal 4 soal 5 soal 6 soal 7 soal 8 soal 9 soal 10 

1 Aldi Fariz Fahrullah 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

2 Amri Asshidiqi 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

3 Aqil Hasanul Hakim 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

4 Dzulvan Syahrianda 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

5 Aisyah Azzahra Nabila 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

6 Balqis Sakinahdyah Harahap 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 Dzelin Eryani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Huwaida Nisa Awanis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Tia Ramadhani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Mawaddah Meinisa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Najwa Mupidah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Nur Latifah Intan Azura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

13 Putri Intan Hardianti 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

14 Radea Mare Syaharani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Si Gita 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

16 Vinny 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Yelma Putri 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
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LAMPIRAN R 

ANALISIS DESKRIPTIF HASIL BELAJAR SISWA 

No Nama Siswa 
Hasil Belajar 

Kategori 
Kognitif Psikomotorik Afektif Total 

1 Aldi Fariz Fahrullah 60 60 80 66.7 Sedang 

2 Amri Asshidiqi 70 60 85 71.7 Sedang 

3 Aqil Hasanul Hakim 60 60 75 65.0 Sedang 

4 Dzulvan Syahrianda 50 60 85 65.0 Sedang 

5 Aisyah Azzahra Nabila 90 80 95 88.3 Tinggi 

6 Balqis Sakinahdyah H. 90 84 90 88.0 Tinggi 

7 Dzelin Eryani 100 96 98 98.0 Tinggi 

8 Huwaida Nisa Awanis 100 94 95 96.3 Tinggi 

9 Tia Ramadhani 100 93 92 95.0 Tinggi 

10 Mawaddah Meinisa 100 79 88 89.0 Tinggi 

11 Najwa Mupidah 100 79 90 89.7 Tinggi 

12 Nur Latifah Intan A. 90 87 85 87.3 Tinggi 

13 Putri Intan Hardianti 80 79 88 82.3 Tinggi 

14 Radea Mare Syaharani 100 91 92 94.3 Tinggi 

15 Si Gita 90 80 90 86.7 Tinggi 

16 Vinny 80 79 90 83.0 Tinggi 

17 Yelma Putri 80 78 90 82.7 Tinggi 
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LAMPIRAN S 

NORMALITAS DAN LINEARITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 KPS HASIL BELAJAR 

N 17 17 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 87.37 84.06 

Std. 

Deviation 
6.600 10.790 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .154 .200 

Positive .129 .123 

Negative -.154 -.200 

Kolmogorov-Smirnov Z .634 .824 

Asymp. Sig. (2-tailed) .817 .505 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Hasil 

Belajar 

* KPS 

Between 

Groups 

(Combined) 
1774.63

0 
11 

161.33

0 
9.165 .012 

Linearity 
1144.26

5 
1 

1144.2

65 

65.00

6 
.000 

Deviation 

from 

Linearity 

630.364 10 63.036 3.581 .086 

Within Groups 88.012 5 17.602   

Total 
1862.64

1 
16 
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LAMPIRAN T 

HASIL UJI HIPOTESIS  

Correlations 

 KPS hasil belajar 

KPS 

Pearson 

Correlation 
1 0.784

**
 

Sig. (2-tailed)  0.000 

N 17 17 

hasil belajar 

Pearson 

Correlation 
0.784

**
 1 

Sig. (2-tailed) 0.000  

N 17 17 

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

DOKUMENTASI 

  

Penilaian keterampilan proses sains  Wawancara 

  

 Proses pembelajaran    Validasi instrumen 

 

   

  Tes hasil belajar siswa kelas XI MIA1 
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LAMPIRAN V 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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