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ABSTRAK 

Nilma Armita (2022):  Implementasi Pembelajaran Menggunakan Virtual 

Chemistry Laboratory (ChemCollective) untuk 

Meningkatkan Keterampilan Generik Sains Peserta 

Didik pada Materi Titrasi Asam Basa 

Keterampilan generik sains menjadi keterampilan yang perlu dilatih serta 

dioptimalkan kepada peserta didik dalam pembekalan pembelajaran salah satunya 

dalam menggunakan media Virtual Chemistry Laboratory. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis penerapan pembelajaran menggunakan Virtual 

Chemistry Laboratory (ChemCollective) dalam meningkatkan keterampilan 

generik sains peserta didik pada materi titrasi asam basa. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tahun ajaran 2021/2022 di SMA Negeri 1 Pekanbaru dengan 

materi pokok Titrasi Asam Basa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah quasi experiment dimana subjek dalam penelitian ini terdiri 2 kelas yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dipilih berdasarkan  teknik random 

sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-posttest, 

angket respon dan wawancara untuk memperkuat data yang diperoleh. Hasil 

penelitian posttest menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0 < 0.05 

sehingga menunjukkan  ada perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Selain itu, rata-rata N-gain keterampilan generik sains kelas 

eksperimen 0.76 dengan kategori tinggi dan kelas kontrol 0.62 dengan kategori 

sedang. Dari 6 indikator yang dianalisis, indikator bahasa simbolik pada kelas 

eksperimen memiliki selisih paling tinggi yaitu 0.34. Sedangkan pada kelas 

kontrol hukum sebab akibat lebih tinggi sebanyak 0.02 dari kelas eksperimen. 

Adapun peningkatan paling rendah pada kedua kelas terdapat pada indikator 

membangun konsep. Respon peserta didik setelah memperoleh pembelajaran 

menggunakan media Virtual Chemistry Laboratory (ChemCollective) sangat baik 

dengan presentase 81.07 %. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru 

untuk meningkatkan keterampilan generik sains peserta didik menggunakan 

media VCL-CC disertai praktikum langsung dari teori yang diajarkan. 

 

Kata Kunci :  Virtual Chemistry Laboratory, ChemCollective, Keterampilan 

Generik Sains, Titrasi Asam Basa 
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ABSTRACT 

Nilma Armita, (2022):  The Implementation of Using Learning Virtual 

Chemistry Laboratory (ChemCollective) in Improving 

Student Science Generic Skills on Acid-Base Titration 

Materials 

Generic science skills needed to be trained and optimized for students in 

providing learning, one of them was using Virtual Chemistry Laboratory media.  

This research aimed at analyzing the implementation of using learning Virtual 

Chemistry Laboratory (ChemCollective) in improving student science generic 

skills on acid-base titration materials.  This research was conducted with Acid 

Base Titration subject matter in 2021/2022 academic year at State Senior High 

School 1 Pekanbaru.  This research used Quasi-experimental method where the 

subjects consisted of 2 groups, experiment and control groups that were selected 

by using Random Sampling technique.  The instruments used in this research 

were pretest-posttest, responses questionnaire, and interview.  The posttest results 

obtained that significant value (2-tailed) = 0 < 0.05, so it showed that there was a 

significant different between experiment and control groups.  Besides that, the 

average N-gain of science generic skills in experiment group was 0.76 with high 

category, in control group was 0.62 with medium category.  From 6 indicators 

analyzed, the symbolic language indicator in the experiment group was the 

highest difference of 0.34.  Meanwhile, the control group, the cause and effect 

laws was highest 0.02 than experimental group.  The lowest improvements in both 

groups were in indicator of building concept.  The students’ responses after using 

learning Virtual Chemistry Laboratory (ChemCollective) were very good category 

81.07 %.  The results of this research were expected to help teachers in improving 

students' generic science skills using Virtual Chemistry Laboratory 

(ChemCollective) media and direct practicum of the theory taught. 

Keywords :  Virtual Chemistry Laboratory, (ChemCollective), Science Generic 

Skills, Acid-Base Titration Materials 

  



 

 

ix 

 

 ملّخص
(: تطبيق التعليم ابستخدام االفرتاضي الكيميائي املختربي)اجلمعية الكيميائية( لرتقية 2022نيلمى أرميتا، )

 قدرة التالميذ على اجلنسي العلمي مبادة الكيمياء تيرتاسي أسام ابسا
نفس التالميذ ىف عملية التعلم على مساعدة وسيلة إن القدرة على اجلنسي العلمي مهارة تغرس ىف 

االفرتاضي الكيميائي. يهدف هذا البحث إىل التحليل عن تطبيق التعليم ابستخدام االفرتاضي الكيميائي 
املختربي)اجلمعية الكيميائية( لرتقية قدرة التالميذ على اجلنسي العلمي مبادة الكيمياء تيرتاسي أسام ابسا. قامت 

لبحث ىف املدرسة العالية اكحكممية اوأوىل ككنبارو سنة دراسية ألف ن وواحد وعررينأألف ن وإنن ن الباحثة اب
وعررين مبادة تيرتاسي أسام ابسا. ومنهجية البحث املستخدمة شبه البحث التجرييب، وأفراد البحث تالميذ 

وات البحث املستخدمة اختبار الصف التجرييب والصف الضبطي. وأسلمب تعي ن العينة عينة عرمائية. ومن أد
قبلي واختبار كعدي، استبانة املستجيب ن واملقاكلة لتأييد البياانت. ونتيجة االختبار البعدي دلت على أن النتيجة 

فهذه النتيجة دلت على وجمد الفرق اهلام ك ن الصف التجرييب والصف  ٠.٠٠٥>٠ذيل( مبدى -٢) اهلامة
مبعيار مرتفع،  ٠.٧٦للقدرة على اجلنسي العلمي ىف الصف التجرييب مبدى  N-gainالضبطي. ومعدل نتيجة 

مبعيار متمسط. كعد أن قامت الباحثة كتحليل ست املؤشرات فلمؤشرة اللغمية  ٠.٦٢وىف الصف الضبطي مبدى 
ييب . وأما ىف الصف الضبطي فالنتيجة أرفع من الصف التجر ٠.٣٤الرمزية ىف الصف التجرييب خالف مرتفع مبدى 

. وأما االرتقاء اوأدىن ك ن الصف ن وقع ىف مؤشرة تبنية املفهمم. وكانت استجاكة التالميذ كعد مراركة ٠.٠٢مبدى 
عملية التعليم ابستخدام االفرتاضي الكيميائي املختربي )اجلمعية الكيميائية( سبعمن كرملة الثمانية وتسع ن ىف 

 الميذ على اجلنسي العلمي وممارسة النظرايت احملصملة عليها.املائة. عسى ينتفع هذا البحث لرتقية قدرة الت
الجنسي العلمي، االفرتاضي الكيميائي املختربي، اجلمعية الكيميائية، القدرة على الكلمات األساسية: 

 مادة الكيمياء تيتراسي أسام باسا.

 

  



 

 

x 

 

DAFTAR ISI 

PERSETUJUAN ...........................................................................................  i 

PENGESAHAN ............................................................................................  ii 

PENGHARGAAN ........................................................................................  iii 

PERSEMBAHAN .........................................................................................  vi 

ABSTRAK  ................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  ................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL ........................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................  xv 

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................  1 

A. Latar Belakang ...................................................................................  1 

B. Penegasan Istilah ................................................................................  7 

C. Permasalahan......................................................................................  8 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..........................................................  10 

BAB II LANDASAN TEORI ......................................................................  12 

A. Konsep Teoritis ..................................................................................  12 

B. Penelitian Relevan ..............................................................................  35 

C. Konsep Operasional ...........................................................................  36 

D. Hipotesis Penelitian ............................................................................  41 

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................  43 

A. Metode Penelitian...............................................................................  43 

B. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................  44 

C. Subjek dan Objek Penelitian ..............................................................  44 

D. Populasi dan Sampel ..........................................................................  45 

E. Prosedur Penelitian.............................................................................  45 

F. Teknik Pengumpulan Data .................................................................  48 

G. Teknik Analisis Data ..........................................................................  49 



 

 

xi 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....................................................  60 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian................................................................  60 

B. Hasil Penelitian ..................................................................................  62 

C. Pembahasan ........................................................................................  79 

BAB V PENUTUP ........................................................................................  93 

A. Kesimpulan ........................................................................................  93 

B. Saran  ................................................................................................  94 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................  95 

LAMPIRAN  ................................................................................................  99 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

  



 

 

xii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel II.1 Indikator Keterampilan Generik Sains ........................................ 20 

Tabel II.2  Indikator Asam Basa ................................................................... 32 

Tabel II.3 Langkah Pembelajaran Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol .... 37 

Tabel III.1 Rancangan Penelitian Pretest-Posttest ........................................ 43 

Tabel III.2  Koefisien Korelasi Product Moment ........................................... 50 

Tabel III.3  Klasifikasi Interpretasi Koefisien Reliabilitas ............................. 51 

Tabel III.4  Klasifikasi Interpretasi Daya Pembeda Soal ............................... 52 

Tabel III.5  Klasifikasi Interpretasi Tingkat Kesukaran ................................. 53 

Tabel III.6  Klasifikasi Interpretasi N-Gain.................................................... 56 

Tabel III.7  Pedoman Skor Penilaian Angket ................................................. 57 

Tabel III.8 Klasifikasi Interpretasi Angket .................................................... 57 

Tabel III.9  Skor Keterampilan Generik Sains Per Kelas ............................... 58 

Tabel III.10  Skor Keterampilan Generik Sains Per Indikator ......................... 58 

Tabel III.11  Klasifikasi N-Gain KGS Per Kelas ............................................. 58 

Tabel III.12  Skor N-Gain  KGS Per Indikator................................................. 59 

Tabel IV.1  Jumlah Peserta Didik SMA Negeri 1 Pekanbaru ........................ 62 

Tabel IV.2  Presentase Validitas Isi ................................................................ 64 

Tabel IV.3  Rangkuman Validitas Isi Butir Soal ........................................... 64 

Tabel IV.4  Rangkuman Validitas Empiris Butir Soal ................................... 66 

Tabel IV.5  Rangkuman Tingkat Kesukaran Butir Soal ................................. 67 

Tabel IV.6  Rangkuman Daya Pembeda Butir Soal ....................................... 68 

TabelIV.7 Rangkuman Validitas Isi Angket ................................................. 70 

Tabel. IV.8  Hasil Uji Normalitas Kelas Sampel ............................................. 71 

Tabel. IV.9  Hasil Uji Homogenitas Kelas Sampel ......................................... 72 

Tabel IV.10 Uji Normalitas Data Pretest Kedua Kelas Sampel ...................... 73 

Tabel. IV.11  Uji Normalitas Data Posttest Kedua Kelas Sampel .................... 73 

Tabel. IV.12 Hasil Homogenitas Varian Data .................................................. 74 

Tabel. IV.13  Hasil Uji-t Skor Pretest dan Posttest ........................................... 76 

Tabel IV.14 Hasil N-Gain  ............................................................................... 77 



 

 

xiii 

 

Tabel IV.15  Rekapitulasi Angket Respon Tiap Butir Pernyataan ................... 78 

  



 

 

xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar II.1 Menu Utama ChemCollective  .........................................................  15 

Gambar II.2  Jenis Virtual Labs ChemCollective ..................................................  15 

Gambar II.3  Menu Virtual Labs Materi Asam Basa ............................................  16 

Gambar II.4 Lembar Kerja ChemCollective .........................................................  16 

Gambar II.5  Titrasi  ..............................................................................................  25 

Gambar II.6 Contoh Kurva Titrasi Asam Oleh Kuat Basa Kuat ..........................  27 

Gambar II.7  Contoh Kurva Titrasi Asam Lemah Oleh Basa Kuat .......................  30 

Gambar II.8  Contoh Kurva Titrasi Basa Lemah Oleh Asam Kuat .......................  31 

Gambar II.9  Alat dan Bahan Titrasi Asam Basa ..................................................  34 

Gambar II.10  Proses Titrasi Asam Basa  ................................................................  35 

Gambar III.1  Alur Penelitian .................................................................................  47 

Gambar IV.1  Diagram Tingkat Kesukaran Soal ....................................................  67 

Gambar IV.2  Diagram Daya Pembeda Soal...........................................................  69 

Gambar IV.3  Diagram Skor Rata-Rata dan N-Gain Keterampilan Generik Sains  81 

Gambar IV.4 Diagram N-Gain Tiap Indikator .......................................................  83 

  



 

 

xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

LAMPIRAN A. PERANGKAT PEMBELAJARAN 

Lampiran A.1  Rincian Minggu Efektif ............................................................   99 

Lampiran A.2  Program Tahunan .....................................................................  101 

Lampiran A.3  Program Semester .....................................................................  104 

Lampiran A.4  Silabus ......................................................................................  106 

Lampiran A.5  RPP ...........................................................................................  112 

LAMPIRAN B. INSTRUMEN PENELITIAN 

Lampiran B.1  Kisi-Kisi Soal Keterampilan Generik Sains .............................  130 

Lampiran B.2  Soal dan Pembahasan KGS ......................................................  135 

Lampiran B.3 Kisi-Kisi Soal Valid (Pretest-Posttest) .....................................  152 

Lampiran B.4  Soal Valid (Pretest-Posttest)  ...................................................  157 

Lampiran B.5  Matriks ......................................................................................  164 

Lampiran B.6  Kisi-Kisi Angket .......................................................................  165 

Lampiran B.7  Lembar Angket Respon  ...........................................................  166 

Lampiran B.8 Daftar Wawancara Bebas .........................................................  168 

LAMPIRAN C. HASIL INSTRUMEN PENELITIAN 

Lampiran C.1  Hasil Validitas Isi .....................................................................  169 

Lampiran C.2 Hasil Komputerisasi Validitas Empiris ....................................  171 

Lampiran C.3  Hasil Ulangan Kelas Sampel ....................................................  174 

Lampiran C.4  Rekapitulasi Skor KGS ............................................................  175 

Lampiran C.5  Rekapitulasi Skor KGS Per Indikator ......................................  177 

Lampiran C.6  Rekapitulasi N-Gain KGS ........................................................  178 

Lampiran C.7  Rekapitulasi N-Gain KGS Per Indikator ..................................  180 

Lampiran C.8 Hasil Uji Normalitas .................................................................  181 

Lampiran C.9  Hasil Uji Homogenitas .............................................................  182 

Lampiran C.10 Hasil Uji-t ................................................................................  183 

LAMPIRAN D HASIL VALIDASI 

 Lampiran D.1  Validasi Butir Soal ...................................................................  184 

 Lampiran D.2 Validasi Angket Respon ...........................................................  187 



 

 

xvi 

 

LAMPIRAN E DOKUMENTASI .......................................................................  188 

LAMPIRAN F SURAT 

Lampiran F.1  Surat SK Pembimbing ..............................................................  191 

Lampiran F.2  Surat Pra Riset ..........................................................................  192 

Lampiran F.3  Surat Riset ................................................................................  193 

Lampiran F.4  Surat Balasan Riset ...................................................................  196 



 
 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, komposisi, 

struktur, sifat serta perubahan dan energi yang menyertainya. Kimia bersifat 

abstrak karena dominasi aspek mikroskopisnya sehingga menjadi 

karakteristik spesifik ilmu tersebut (Kurniawati, 2019, p. 1–2).  Sifat abstrak 

kimia menjadi tantangan bagi guru untuk menjadikannya lebih nyata 

(Sugiharti & Kurnia, 2021, p. 54). Selain itu, perkembangan ilmu kimia 

diawali dari penemuan-penemuan para ahli dari pemahaman konsep kimia 

melalui kegiatan eksperimen (Kurniawati & Fatisa, 2016, p. 202). Salah satu 

cara merealisasikan ilmu kimia agar lebih nyata adalah melalui kegiatan 

praktikum. Kegiatan praktikum dilaksanakan agar sejalan dengan hakikat dari 

ilmu kimia dalam pembelajaran.  

Praktikum dalam pembelajaran sains dilaksanakan di laboratorium. 

Namun, tidak semua sekolah dapat melaksanakan praktikum di laboratorium. 

Terdapat berbagai macam kendala dan kelemahan dalam pelaksanaannya. 

Kegiatan praktikum sulit dilaksanakan karena adanya keterbatasan alat dan 

bahan, mahalnya biaya praktikum, terbatasnya waktu persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan praktikum di laboratorium,  adanya resiko kecelakaan 

kerja akibat jumlah alat dan bahan yang digunakan dan hubungan antara 

keterampilan eksperimen dan pemahaman konsep tidak signifikan menjadi 

kendala (Kurniawati et al., 2013, p. 201; Sanova, 2017, p. 221). Alasan 



2 

 

 
 

lainnya yaitu adanya pemberlakuan protokol kesehatan pada masa Covid-19 

mengakibatkan kegiatan praktikum juga sulit untuk dilaksanakan di 

laboratorium. Maka, agar pembelajaran efektif dan efisien khususnya dalam 

praktikum laboratorium, dapat diterapkan pembelajaran dengan media virtual 

laboratorium. 

Pembelajaran berbasis virtual memanfaatkan perkembangan teknologi 

komputer yang telah diadaptasi. Teknologi komputer media virtual 

laboratorium disebut Virtual Laboratory. Virtual Laboratory merupakan 

media pembelajaran melalui perangkat lunak dengan menggunakan 

laboratorium meliputi kegiatan eksperimen atau observasi. Virtual 

Laboratory ini berperan sebagai laboratorium maya dalam merepresentasikan 

keadaan dalam bentuk nyata ke dalam bentuk animasi komputer (Sugiharti & 

Limbong, 2018, p. 362). Inovasi pengganti Real Laboratory ini dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran online maupun offline (Gunawan et al., 

2017, p. 158). Dalam pelaksanaannya, Virtual Laboratory menekankan pada 

keterlibatan aktif dari peserta didik selama praktikum sehingga peserta didik 

dapat membuat keputusan dalam memecahkan masalah sedangkan guru 

bertindak sebagai fasilitator selama proses praktikum (Junaidi et al., 2016, p. 

131). 

Virtual Laboratory memiliki banyak keuntungan antara lain 1) 

meningkatkan pemahaman konsep peserta didik terhadap materi 

pembelajaran dikarenakan manipulasi variabel secara berulang; 2) 

meningkatkan keterampilan di bidang teknologi; 3) menghemat biaya dalam 
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mengadakan percobaan; dan 4) menarik minat peserta didik dalam kegiatan 

praktikum yang memberikan respon positif (Hidayati & Masril, 2019, p. 151; 

Sugiharti & Kurnia, 2021, p. 55). Namun, Virtual Laboratory tidak dapat 

menggantikan Real Laboratory sepenuhnya karena Virtual Laboratory hanya 

sebagai perluasan dari Real Laboratory (Sulistiowati et al., 2013, p. 192). 

Virtual Laboratory yang menyediakan praktikum ilmu kimia disebut Virtual 

Chemistry Laboratory (Kurniawati et al., 2019, p. 1). 

Salah satu media berbasis Virtual Chemistry Laboratory adalah 

ChemCollective dengan menggunakan Bahasa Pemodelan Virtual Reality. 

Software ini dikembangkan oleh Carneige Mellon University yang 

menyediakan berbagai percobaan mata pelajaran sains secara online 

khususnya kimia (Bakar et al., 2020, p. 42).  Praktikum dalam pembelajaran 

kimia, terdapat 8 materi yang divirtualkan dalam aplikasi ChemCollective 

yaitu stoikiometri, termokimia, elektrokimia,  kesetimbangan kimia, asam 

basa, titrasi asam basa, kelarutan dan hasil kali kelarutan, reaksi redoks, kimia 

fisik dan kimia analitik. Karakteristik ChemCollective yaitu program yang 

berisi alat-alat laboratorium sebagaimana penampakan nyatanya baik bentuk 

maupun fungsi dalam membantu kegiatan eksperimen peserta didik secara 

mandiri (Sanova, 2017, p. 221). 

Pembelajaran kimia menggunakan media Virtual Chemistry Laboratory, 

diharapkan peserta didik memiliki keterampilan dan mampu 

mengimplementasikanya dalam kehidupan. Penerapan tersebut dapat 

dipenuhi apabila memiliki keterampilan dasar atau disebut juga keterampilan 
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generik. Keterampilan ini dalam bidang sains keterampilan generik disebut 

keterampilan generik sains. Keterampilan generik sains adalah salah satu 

keterampilan proses yang memadukan antara komponen-komponen alam 

dalam ilmu sains serta struktur konsepnya. Menurut Brotosiswoyo yang 

dikutip dari (Tawil & Liliasari, 2014, p. 93) keterampilan generik sains 

memiliki 9 indikator yaitu : 1) pengamatan langsung; 2) pengamatan tak 

langsung; 3) kesadaran tentang skala besaran; 4) bahasa simbolik; 5) 

kerangka logika taat asas; 6) inferensi logika; 7) hukum sebab akibat; 8) 

pemodelan matematika dan 9) membangun konsep.   

Keterampilan generik sains menjadi keterampilan yang perlu dilatih serta 

dioptimalkan kepada peserta didik dalam pembekalan pembelajaran salah 

satunya dalam menggunakan media praktikum Virtual Chemistry Laboratory. 

Keterampilan generik sains menjadi sangat penting karena digunakan untuk 

menelaah konsep-konsep sains dan menyelesaikan masalah sains. Selain itu, 

untuk jangka waktu lebih panjang, keterampilan generik sains berperan 

sebagai kemampuan untuk hidup dan bekerja dalam berbagai bidang, dan 

berguna untuk melanjutkan pendidikan dalam mencapai karir kesuksesan 

(Sarita & Kurniawati, 2020, p. 32).  

Keterampilan generik sains diduga dapat ditingkatkan melalui 

pemanfaatan media Virtual Chemistry Laboratory (ChemCollective) 

berdasarkan beberapa indikator yang mendukung media tersebut seperti 

indikator pengamatan tak langsung, kesadaran skala besaran, bahasa 

simbolik, hukum sebab akibat, pemodelan matematika dan membangun 
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konsep. Virtual Chemistry Laboratory membantu peserta didik secara tidak 

langsung melihat alat dan bahan kimia di laboratorium sehingga memerlukan 

alat bantu indera yang terdapat dalam indikator pengamatan tak langsung. 

Perhitungan matematika dalam ilmu kimia juga menjadi persoalan sehingga 

peserta didik perlu memecahkan masalah tersebut melalui memahami konsep 

soal, menulis lambang, menulis rumus kimia, hingga menyelesaikan operasi 

matematika dengan besaran yang sesuai (Rosidah et al., 2017, p. 132). Selain 

itu, peserta didik mampu mengetahui sebab akibat dari manipulasi variabel 

dalam melakukan praktikum kimia menggunakan virtual  chemistry 

laboratory .  

Beberapa penelitian relevan telah dilakukan mengenai korelasi positif 

antara Virtual Laboratory dengan keterampilan generik sains dalam 

pembelajaran. Penelitian terdahulu (Yuliyanti et al., 2016, p. 82) menyatakan 

bahwa penggunaan Virtual Laboratory pada mata pelajaran fisika dapat 

meningkatkan keterampilan generik sains dan penguasaan konsep. (Junaidi et 

al., 2016, p. 135) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa pada mata 

pelajaran fisika yaitu materi gelombang, keterampilan generik sains peserta 

didik dapat meningkat secara signifikan menggunakan laboratorium berbasis 

virtual. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan, maka perlu 

dibekalkan kepada peserta didik mengenai keterampilan generik sains dalam 

menggunakan Virtual Chemistry Laboratory pada mata pelajaran kimia.  

Salah satu materi kimia yang harus memiliki praktikum adalah materi 

titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah materi kimia kelas XI yang 
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mempelajari tentang teknik analisis asam dan basa yaitu dengan menitrasi 

titrant melalui buret dengan titrat hingga mencapai titik ekuivalen untuk 

mengetahui suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Materi titrasi 

asam basa biasanya diajarkan dengan penggabungan antara pembelajaran  dan 

kegiatan eksperimen (Susatyo & Damanik, 2021, p. 2775). Selain itu, materi 

titrasi asam basa membutuhkan keterampilan laboratorium yang didapat 

melalui kegiatan eksperimen (Iftitah Hauriyah et al., 2019, p. 74). Oleh sebab 

itu, kegiatan eksperimen dalam materi titrasi asam basa penting untuk 

dilaksanakan salah satunya dengan pemanfaatan media Virtual Chemistry 

Laboratory.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMA Negeri 1 Pekanbaru, 

diperoleh bahwa semenjak Covid-19 dan pertemuan tatap muka terbatas 

(PTMT), peserta didik belum melaksanakan kegiatan praktikum di 

laboratorium. Hal ini karena adanya pemberlakuan social distancing yang 

mempengaruhi pendidikan. Selain itu, setelah dilaksanakannya pembelajaran 

tatap muka, labororatorium belum dapat digunakan dikarenakan adanya 

proses pemindahan sarana dan prasarana di sekolah. Maka proses 

pembelajaran kimia yang memerlukan praktikum dilaksanakan dengan 

demonstrasi, namun tidak dilaksanakan pada materi titrasi asam basa. 

Wawancara yang dilakukan pada kelas XI juga menambahkan bahwa peserta 

didik belum pernah melaksanakan praktikum serta belum mengetahui alat-

alat laboratorium. 
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Berdasarkan permasalahan di atas dan beberapa penelitian yang relevan, 

keterampilan generik sains menjadi penting bagi peserta didik sehingga 

diduga dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan media Virtual Chemistry 

Laboratory (ChemCollective) yang membantu peserta didik dalam kegiatan 

eksperimen kimia khususnya pada materi titrasi asam basa. Dengan demikian, 

topik ini menjadi penting untuk diteliti. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan 

penelitian tentang “Implementasi Pembelajaran Menggunakan Virtual 

Chemistry Laboratory (ChemCollective) untuk Meningkatkan 

Keterampilan Generik Sains Peserta Didik pada Materi Titrasi Asam 

Basa”. 

B. Penegasan Istilah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa 

istilah penting yang perlu diketahui dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Virtual Laboratory merupakan media pembelajaran melalui perangkat 

lunak dengan menggunakan laboratorium meliputi kegiatan eksperimen 

atau observasi. Virtual Laboratory berperan sebagai laboratorium maya 

dalam merepresentasikan keadaan dalam bentuk nyata dalam bentuk 

animasi komputer (Sugiharti & Limbong, 2018, p. 362). 

2. Virtual Chemistry Laboratory (VCL) adalah laboratorium berbasis virtual 

yang khusus berisi praktikum online materi kimia yang dikembangkan 

dalam lingkungan virtual 2D bagi  peserta didik sekolah menengah untuk 

belajar kimia (Ullah et al., 2016, p. 1). 
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3. ChemCollective adalah software Virtual Laboratory yang dikembangkan 

oleh Carneige Mellon University yang menyediakan berbagai percobaan 

mata pelajaran sains secara online khususnya kimia (Bakar et al., 2020, p. 

42). 

4. Keterampilan generik sains adalah kemampuan intelektual hasil interaksi 

antara pengetahuan sains dengan keterampilan. Keterampilan generik 

sains memiliki 9 indikator yaitu : 1) pengamatan langsung; 2) pengamatan 

tak langsung; 3) kesadaran tentang skala besaran; 4) bahasa simbolik; 5) 

kerangka logika taat asas; 6) inferensi logika; 7) hukum sebab akibat; 8) 

pemodelan matematika dan 9) membangun konsep (Tawil & Liliasari, 

2014, p. 93). 

5. Titrasi asam basa adalah materi kimia kelas XI yang mempelajari tentang 

suatu metode menentukan jumlah volume suatu larutan dengan 

konsentrasi yang telah diketahui. Titrasi digunakan untuk menganalisis 

jumlah asam ataupun basa dalam suatu larutan (Sunarya, 2012, p. 147) 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Bersumber pada latar belakang yang dipaparkan di atas, masalah 

dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

a. Sekolah tidak dapat melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium 

karena adanya pemindahan sarana dan prasarana. 
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b. Kurangnya media pembelajaran Virtual Laboratory dalam 

mendukung praktikum kimia online pada materi tertentu khususnya 

materi titrasi asam basa. 

c. Praktikum yang dilaksanakan cenderung hanya mengembangkan 

beberapa keterampilan saja, sedangkan indikator keterampilan generik 

sains lainnya cenderung diabaikan. 

d. Peserta didik perlu melakukan kegiatan eksperimen materi titrasi asam 

basa karena materi ini membutuhkan keterampilan laboratorium. 

2. Batasan Masalah 

Menurut identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka masalah 

dibatasi agar jangkauan permasalahan tidak terlalu luas dan penelitian 

lebih teratur, batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

a. Keterampilan generik sains yang diukur  sebanyak 6 indikator 

meliputi pengamatan tidak langsung, kesadaran tentang skala besaran, 

bahasa simbolik, hukum sebab akibat, pemodelan matematika dan 

membangun konsep. 

b. Media Virtual Laboratory yang digunakan adalah media Virtual 

Chemistry Laboratory ChemCollective yang dikembangkan oleh 

Carneige Mellon University. 

c. Materi kimia yang diajarkan hanya pada materi titrasi asam basa. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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a. Bagaimana implementasi pembelajaran menggunakan Virtual 

Chemistry Laboratory (ChemCollective) dalam meningkatkan 

keterampilan generik sains peserta didik kelas XI pada materi titrasi 

asam basa di SMA Negeri 1 Pekanbaru ?. 

b. Bagaimana pengaruh pembelajaran menggunakan Virtual Chemistry 

Laboratory (ChemCollective) dalam meningkatkan keterampilan 

generik sains peserta didik kelas XI pada materi titrasi asam basa di 

SMA Negeri 1 Pekanbaru?. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada permasalahan yang telah 

dipaparkan di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

penerapan pembelajaran menggunakan Virtual Chemistry Laboratory 

(ChemCollective) dalam meningkatkan keterampilan generik sains peserta 

didik kelas XI pada materi titrasi asam basa  di SMA Negeri 1 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian ditujukan memiliki manfaat bagi orang lain dan 

penulis. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. 

a. Bagi guru 

1) Menambah pengetahuan dan wawasan pendidik tentang 

pemanfaatan media Virtual Laboratory dalam mata pelajaran 

kimia khususnya praktikum. 
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b. Bagi peserta didik 

1) Meningkatkan keterampilan generik peserta didik selama proses 

pembelajaran dengan tujuan agar mampu memahami materi dan 

menerapkan dalam bentuk praktikum. 

2) Membantu peserta didik dalam melakukan praktikum selama 

pembelajaran online.  

3) Membantu menambah motivasi serta minat belajar peserta didik 

pada mata pelajaran kimia karena kemudahan praktikum secara 

virtual. 

c. Bagi peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang 

pendidikan serta berbagi informasi mengenai Virtual Laboratory 

sebagai media praktikum. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Virtual Laboratory 

Laboratorium didefinisikan sebagai tempat dilaksanakan kegiatan 

praktikum atau eksperimen dalam studi ilmu pengetahuan (Jaya, 2012, p. 

84). Praktikum dan laboratorium tidak dapat dipisahkan karena aspek 

pentingnya dalam rangka mendukung pembelajaran sains dan 

memberikan penekanan pada aspek proses (Siswanto et al., 2016, p. 33) 

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah 

ditemukan berbagai inovasi dalam kegiatan pembelajaran salah satunya 

kegiatan praktikum yaitu adanya laboratorium virtual. Laboratorium 

virtual atau Virtual Laboratory merupakan media pembelajaran melalui 

perangkat lunak dengan menggunakan laboratorium meliputi kegiatan 

eksperimen atau observasi. Virtual Laboratory berperan  sebagai 

laboratorium maya yang merepresentasikan keadaan dalam bentuk nyata 

dalam bentuk animasi komputer (Sugiharti & Limbong, 2018, p. 362).  

Virtual Laboratory dalam pelaksanaannya menekankan pada 

keterlibatan aktif peserta didik selama kegiatan praktikum dengan tujuan 

agar peserta didik mampu mengambil keputusan dalam memecahkan 

masalah selama proses praktikum. Adapun kegiatan praktikum melalui 

media Virtual Laboratory, guru bertindak sebagai fasilitator (Junaidi et 

al., 2016, p. 131).  
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Virtual Laboratory mempunyai berbagai kelebihan sebagai berikut. 

a. Penggunaan Virtual Laboratory dapat meningkatkan pemahaman 

peserta didik terhadap materi karena peserta didik dapat memanipulasi 

variabel secara berulang yang menyebabkan peserta didik dapat 

mengumpulkan data serta meningkatkan pemahaman materi ajar. 

b. Menghemat biaya dalam mengadakan percobaan.  

c. Menarik minat peserta didik dalam kegiatan praktikum yang 

memberikan respon positif (Sulistiowati et al., 2013, p. 192). 

d. Membantu peserta didik melaksanakan kegiatan praktikum dalam 

bentuk maya. 

e. Mendesain dan melaksanakan percobaan tanpa penuntun praktikum 

dan bimbingan sehingga meningkatkan kemandirian belajar peserta 

didik serta menguasai materi eksperimen. 

f. Mampu menghubungkan ‘prior knowledge’ dengan eksperimen yang 

dilakukan (Kurniawati & Fatisa, 2016, pp. 8–9).  

2. Virtual Chemistry Laboratory 

Virtual Chemistry Laboratory (VCL) adalah laboratorium berbasis 

virtual yang khusus berisi praktikum online materi kimia. VCL 

dikembangkan dalam lingkungan virtual 2D bagi peserta didik sekolah 

menengah untuk belajar kimia. Melalui VCL peserta didik dapat 

mensimulasikan beberapa reaksi kimia secara virtual. Selain itu, 

memungkinkan peserta didik untuk mempelajari penggunaan berbagai 

alat dan bahan kimia yang berguna untuk pembelajaran praktikum dalam 
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bentuk menu dan kotak dialog. VCL sebagai lingkungan virtual 

kolaboratif untuk pembelajaran kimia dimana peserta didik duduk di 

depan komputer maupun smartphone secara terpisah mulai dari memilih 

bahan kimia, menggunakan peralatan laboratorium untuk eksperimen dan 

pelaksanaan percobaan (Ullah et al., 2016, p. 1). 

VCL dapat membantu dalam beberapa kegiatan eksperimen kimia, 

namun lingkungannya kurang realistis karena dalam bentuk 2D.  Di Real 

Laboratory, peserta didik biasanya melakukan tugas-tugas praktis sesuai 

dengan instruksi guru, dan tanpa guru sangat sulit bagi peserta didik untuk 

melaksanakan percobaan. Berbeda dengan Virtual Laboratory yang lebih 

menekankan pada keaktifan peserta didik dalam memanipulasi variabel 

percobaan. Sehingga melalui VCL peserta didik dapat lebih mandiri 

dalam kegiatan praktikum kimia.  Namun demikian, peran guru dalam 

lingkungan belajar virtual juga tidak kalah penting dalam memberikan 

beberapa bimbingan agar peserta didik tertarik dalam praktikum dan 

melakukan tugas mereka dengan lebih mudah (Ullah et al., 2016, pp. 1–

2). 

Salah satu media berbasis Virtual Chemistry Laboratory adalah 

ChemCollective yang menggunakan Virtual Reality Modelling Language 

(VRML). Software ChemCollective ini dikembangkan oleh Carneige 

Mellon University yang menyediakan berbagai percobaan mata pelajaran 

sains kimia. Software ChemCollective ini dapat digunakan secara online 
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maupun dalam bentuk aplikasi dengan cara mengunduh pada situs resmi 

http://www.chemcollective.org/ (Bakar et al., 2020, p. 42).    

Aplikasi ChemCollective didalamnya terdapat 8 materi yang 

divirtualkan yaitu stoikiometri, termokimia, kesetimbangan kimia, asam 

basa, titrasi asam basa,  kelarutan, reaksi redoks, elektrokimia, kimia fisik 

dan kimia analitik. ChemCollective memiliki karakteristik berupa program 

sebagaimana penampakan nyatanya baik bentuk maupun fungsi berisi alat 

dan bahan laboratorium dalam membantu kegiatan eksperimen peserta 

didik secara mandiri (Sanova, 2017, p. 221) 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat penampilan Virtual 

Chemistry Laboratory (ChemCollective) (VCL-CC) pada gambar berikut 

ini. 

 

Gambar II.1 Menu Utama ChemCollective 

 

Gambar II.2 Jenis Virtual Labs ChemCollective 

http://www.chemcollective.org/
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Gambar II.3 Menu Virtual Labs Materi Asam Basa 

 

Gambar II.4 Lembar Kerja ChemCollective 

3. Keterampilan Generik Sains 

a. Pengertian Keterampilan Generik Sains 

Keterampilan adalah suatu kecakapan dalam melakukan sesuatu 

yang diperoleh dari pengulangan terus-menerus (Hayati & Sujadi, 

2018, p. 2). Sebagai makhluk, manusia diberikan oleh Allah SWT 

berupa kemampuan yang disebut keterampilan. Allah telah 

menjelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 80 : 
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Artinya : “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai 

tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-

kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan 

(membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim 

dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu 

kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) 

sampai waktu (tertentu)” 

 

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memberikan manusia 

berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk kelangsungan 

hidupnya. Misalnya seperti keterampilan membangun rumah, 

membuat pakaian dari kulit binatang, membuat peralatan rumah 

tangga serta perhiasan. Semua itu tidak terlepas dari kuasa dan 

petunjuk Allah SWT sebagai nikmat-Nya. Maka berdasarkan ayat ini, 

kita sebagai manusia senantiasa harus bersyukur atas nikmat yang 

telah Allah berikan. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengimplementasi 

pembelajaran saintifik guna meningkatkan aspek pengetahuan, sikap 

dan keterampilan (Kurniaman & Noviana, 2017, p. 389). Salah satu 

keterampilan penting adalah keterampilan generik yang menjadi solusi 

integratif berkaitan dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

tersebut. Sebagai keterampilan dasar, keterampilan generik menjadi 
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keterampilan yang perlu ditanamkan kepada peserta didik untuk 

berbagai bidang kehidupan kedepannya (Rosidah et al., 2017, p. 131).  

Definisi keterampilan generik merujuk pada beberapa istilah di 

beberapa belahan dunia. Cakupan rujukan istilah seperti di Australia 

yaitu merujuk pada kompetensi utama (key competencies), soft skills 

dan keterampilan kerja (employability skills). Di Britania Raya 

merujuk pada kata keterampilan utama (key skills) atau keterampilan 

inti (core skills). Di New Zealand merujuk pada keterampilan penting 

(essential skills) dan di Amerika Serikat merujuk pada kata 

keterampilan yang diperlukan (necessary skills), keterampilan kerja 

(employability skills) atau workshop know-how (Clayton et al., 2003, 

p. 15). 

Berdasarkan beberapa istilah rujukan tersebut, keterampilan 

generik disebut juga dengan keterampilan dasar. Faktor-faktor 

keterampilan dasar yaitu kemampuan bekerja, kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan etika dan interpersonal serta kejujuran 

dan integritas. Keterampilan generik tidak didapat secara langsung, 

namun keterampilan ini harus dilatih agar terus berkembang. 

Keterampilan generik menjadi keterampilan yang dibutuhkan peserta 

didik untuk belajar dan hidup sepanjang hayat (Sarita & Kurniawati, 

2020, p. 32). Keterampilan generik dalam bidang sains dikenal dengan 

Keterampilan Generik Sains (KGS).  
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Keterampilan generik berisi perpaduan antara pengetahuan dan 

keterampilan yang akan menghasilkan sikap yang akan melekat. 

Berdasarkan definisi tersebut,  terdapat 3 unsur penting keterampilan 

generik dalam pembelajaran yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Maka dalam keterampilan generik sains yang dipadukan adalah 

pengetahuan atau komponen mengenai ilmu-ilmu sains (Rosidah et 

al., 2017, p. 31). Menurut (Junaidi et al., 2016, p. 131) keterampilan 

generik sains merupakan salah satu keterampilan proses yang 

memadukan antara komponen-komponen alam dalam ilmu sains serta 

struktur konsepnya.  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam mencakup kompetensi 

keterampilan generik sains memiliki beragam manfaat antara lain 

sebagai berikut. 

1) Membantu guru dalam membelajarkan cara belajar peserta didik 

dan meningkatkan yang perlu ditingkatkan. 

2) Membantu guru dalam mengatur kecepatan kegiatan 

pembelajaran. 

3) Peserta didik mampu mengatur sendiri kecepatan belajarnya 

dengan berlatih kompetensi keterampilan generik sains. 

4) Meminimalisir bahkan menghilangkan miskonsepsi pada peserta 

didik (Nurrohman et al., 2014, p. 57). 
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b. Indikator Keterampilan Generik Sains 

Menurut Brotosiswoyo yang dikutip dari (Junaidi et al., 2016, p. 

131) keterampilan generik sains memiliki 9 indikator yaitu : 1) 

pengamatan langsung; 2) pengamatan tak langsung; 3) kesadaran 

tentang skala besaran; 4) bahasa simbolik; 5) kerangka logika taat 

asas; 6) inferensi logika; 7) hukum sebab akibat; 8) pemodelan 

matematika dan 9) membangun konsep.  

Tabel II.1. Indikator Keterampilan Generik Sains 

No. 
Keterampilan Generik 

Sains 
Indikator 

1. Pengamatan langsung a. Memanfaatkan indera 

dalam mengamati 

fenomena alam atau 

percobaan. 

b. Mengumpulkan fakta dari 

hasil fenomena alam atau 

percobaan. 

c. Mencari persamaan dan 

perbedaan. 

2. Pengamatan tidak langsung a. Memanfaatkan alat ukur 

(alat bantu indera) dalam 

mengamati fenomena alam 

atau percobaan. 

b. Mengumpulkan fakta dari 

hasil fenomena alam atau 

percobaan fisika. 

c. Mencari persamaan dan 

perbedaan. 

3. Kesadaran tentang skala 

besaran 

Mengenali objek-objek alam 

dan memiliki kepekaan tinggi 

terhadap skala numerik sebagai 

besaran/ ukuran skala 

makroskopis atau mikroskopis. 

4. Bahasa simbolik a. Mengetahui simbol, istilah 

dan lambang. 

b. Memahami satuan dan 

besaran dari suatu 

persamaan sebagai makna 
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No. 
Keterampilan Generik 

Sains 
Indikator 

kuantitatif. 

c. Membaca tanda matematis 

tabel dan grafik/diagram 

d. Memakai aturan matematis 

dalam memecahkan 

masalah/ fenomena alam. 

5. Kerangka logika taat asas Mencari hubungan antara dua 

aturan secara logis. 

6. Konsistensi logika a. Memahami asas atau 

aturan. 

b. Menyampaikan 

berdasarkan aturan. 

c. Menguraikan masalah 

berdasarkan aturan. 

d. Menarik kesimpulan dari 

masalah berdasarkan 

aturan dan hukum 

terdahulu. 

7. Hukum sebab akibat a. Menjelaskan hubungan 

antara dua variabel atau 

lebih dari fenomena alam 

tertentu. 

b. Menaksir penyebab gejala 

alam. 

8. Pemodelan matematika a. Mengutarakan masalah 

dalam bentuk grafik atau 

sketsa gambar. 

b. Mengungkapkan masalah 

dalam bentuk rumus. 

c. Memberi usulan alternatif 

solusi dari suatu masalah. 

9. Membangun konsep Menambah atau memperbanyak 

konsep baru.  

(Tawil & Liliasari, 2014, pp. 93–94) 

c. Implementasi Keterampilan Generik Sains dalam Pembelajaran 

Keterampilan Generik Sains (KGS) banyak digunakan dalam 

kerja ilmiah serta sebagai keterampilan dasar dari kegiatan praktikum 

di laboratorium. Selain itu, KGS juga diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran sebagai berikut.  
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1) Praktikum 

Kegiatan praktikum di laboratorium memerlukan suatu 

keterampilan yang melandasi. Keterampilan generik sains dapat 

diterapkan pada kegiatan praktikum karena tujuan praktikum itu 

sendiri. Beberapa tujuan yang dapat dicapai dari kegiatan 

praktikum sebagai berikut. 

a) Meningkatkan keterampilan pengukuran, baik dalam 

menggunakan peralatan maupun cara pengukuran yang benar. 

b) Meningkatkan keterampilan mengamati dengan memahami 

metode pengamatan yang sesuai langkah-langkah yang telah 

dirancang. 

c) Melatih peserta didik dalam membuat rancangan percobaan 

dengan memanipulasi variabel dan peserta didik memperoleh 

pengetahuan sendiri. 

d) Menganalisis, mensintesis dan inferensi hubungan sebab 

akibat dalam melakukan pengamatan fenomena alam dalam 

kegiatan praktikum. 

2) Pembelajaran di kelas 

Pembelajaran di kelas terbagi menjadi empat jenis sebagai berikut. 

a) Pembelajaran kelas kecil 

Kegiatan pembelajaran kelas kecil proses pendalaman materi 

pelajaran dapat dikendalikan dengan baik karena jumlah 

peserta didik yang tidak terlalu banyak. Pembelajaran yang 
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dapat dikembangkan seperti pembelajaran interaktif. Selain itu 

dapat dikembangkan eksperimen dalam pikiran untuk 

melakukan perancangan dan mengaitkan dengan konsep dan 

hukum alam dalam menjawab pertanyaan, sehingga 

berkembang kemampuan pemecahan masalah, pemodelan 

matematik dan bahasa simbolik. 

b) Pembelajaran kelas besar 

Pembelajaran di kelas besar memiliki tujuan memberi 

orientasi, membentuk konsep, membangun motivasi dan 

menggunakan bahasa simbolik dalam memecahkan gejala 

alam. Selain itu, jika pembelajaran kelas besar dibantu dengan 

elaborasi kelas kecil, maka kemampuan-kemampuan dasar 

lainnya dapat dikembangkan lebih banyak.  

c) Tutorial/responsi 

Pembelajaran tutorial meliputi proses pembelajaran 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan 

pemodelan matematika. Kemampuan-kemampuan ini akan 

mengembangkan kemampuan lainnya seperti membangun 

konsep, menerapkan bahasa simbolik, inferensi logika dan taat 

asas. Guru dapat memberikan soal yang memerlukan 

pemikiran mendalam. 
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d) Penelitian/eksporasi 

Eksporasi adalah pembelajaran dimana peserta didik 

melakukan pengamatan gejala, menarik hipotesis, melakukan 

model matematika dan analisis, membandingkan hasil 

penelitian dengan penelitian orang lain dan sebagainya. Maka 

pembelajaran eksporasi ini dapat mengembangkan 

kemampuan menggunakan bahasa simbolik, inferensi logika, 

taat asas dan sense of scale (Tawil & Liliasari, 2014, pp. 101–

107). 

4. Titrasi Asam Basa 

Titrasi adalah analisis kuantitatif untuk menentukan suatu 

konsentrasi larutan yang belum diketahui dengan larutan yang telah 

diketahui konsentrasinya. (Sunarya, 2012, p. 147). Konsep dari proses 

titrasi yaitu suatu larutan ditambahkan dari buret sedikit demi sedikit ke 

larutan lainnya pada erlenmeyer dan selesai tepat saat jumlah zat-zat yang 

direaksikan saling ekuivalen (Utami, 2013, p. 67). 

Titrasi memiliki istilah titrant dan titrat. Titrant adalah larutan yang 

ditambahkan dari buret, sedangkan titrat adalah larutan yang ditambahkan 

oleh titrant itu. Titrant ditambahkan secara terus menerus dan apabila 

tampak ekuivalen, maka penambahan titrant harus dihentikan karena telah 

mencapai titik akhir titrasi. Berdasarkan pernyataan di atas diketahui 

istilah titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekuivalen adalah titik 

dimana jumlah pereaksi titrant sama dengan jumlah pereaksi titrat. 
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Sedangkan titik akhir titrasi adalah titik dimana proses titrasi harus 

diakhiri karena terjadi perubahan sifat  pada sistem reaksi (Utami, 2013, 

p. 67). 

 

Gambar II.5 Titrasi 

a. Titrasi Asam Kuat-Basa Kuat 

Titrasi asam kuat basa kuat terionisasi sempurna dengan 

perhitungan titrasi yang melibatkan ion H+ dan sisa ion OH- berlebih.   

H
+
 (aq) + OH

-
 (aq) → H2O (l) 

Titrasi melibatkan sejumlah kecil volume larutan dalam satuan 

millimeter (mm). Maka, satuan jumlah mol yang digunakan adalah 

milimol (mmol) sebagai berikut. 

1 𝑚𝑚𝑜𝑙 =  
1 𝑚𝑜𝑙

1.000
= 10−3 𝑚𝑜𝑙 

Titrasi menggunakan satuan konsentrasi molaritas yang didefinisikan 

dalam satuan milimol per milliliter, seperti hubungan berikut. 

Titrant 

Titrat 

Indikator 
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𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑚𝑜𝑙 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 (𝐿)
=

𝑚𝑜𝑙 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡/1000

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 (𝐿)/1000

=
𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 (𝑚𝐿)
 

(Sunarya, 2012, p. 147) 

Terdapat tiga daerah kurva titrasi dengan tiga jenis perhitungan yang 

berbeda pada titrasi asam kuat basa kuat sebagai berikut. 

1) Sebelum titik ekuivalen, kelebihan OH
-
 berperan dalam 

menentukan pH dalam larutan. 

2) Pada saat titik ekuivalen, H
+
 bereaksi dengan OH

-
 secara 

keseluruhan membentuk H2O. Disosiasi air berperan dalam 

menentukan pH. 

3) Setelah titik ekuivalen, kelebihan H
+
 berperan dalam menentukan 

pH dalam larutan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, diasumsikan HCl 0,1 M dengan 

volume 25 mL dititrasi dengan NaOH 0,1 M. Maka dapat dihitung pH 

larutan di berbagai titik sebagai berikut. 

1) Titik awal pH. 

pH = -log OH
-
  

pH = -log 0,1 

pH = 1 

2) Setelah 10 ml NaOH ditambahkan. 

𝑝𝐻 =  − log
(25 𝑥 0,1) − (10 𝑥 0,1)

25 + 10
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𝑝𝐻 = 1,37 

3) Pada saat di titik ekuivalen, pH = 7 karena larutan hanya 

mengandung NaCl. 

4) Setelah 25,01 ml NaOH ditambahkan. 

𝑝𝑂𝐻 =  − log
(25,01 𝑥 0,1) − (25 𝑥 0,1)

25,01 + 25
 

𝑝𝑂𝐻 = 4,7 

𝑝𝐻 = 14 − 4,7 = 9,3 

   (Syukri, 1999, pp. 429–430) 

 

Gambar II.6 Contoh Kurva Titrasi Asam Kuat  Oleh Basa Kuat 

b. Titrasi Asam Lemah-Basa Kuat 

Pembuatan kurva titrasi asam lemah basa kuat menggunakan dua 

tahap yaitu mempertimbangan masalah stoikiometri dan 

kesetimbangan. Terdapat empat daerah kurva titrasi dengan empat 

jenis perhitungan yang berbeda pada titrasi asam lemah basa kuat 
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karena larutan bersifat buffer sebelum titik ekuivalen. Berikut empat 

jenis perhitungan. 

1) Sebelum basa kuat ditambahkan, pH hanya bergantung pada asam 

lemah. 

2) Sebelum mencapai titik ekuivalen dan beberapa basa ditambahkan, 

pH ditentukan oleh asam lemah atau larutan buffer. 

3) Pada saat ekuivalen, penentuan pH oleh hidrolisis dari anion asam 

lemah. 

4) Di luar titik ekuivalen, kelebihan basa kuat menentukan pH (Utami, 

2013). 

Berdasarkan penjelasan di atas, diasumsikan  25 mL CH3COOH 0,1 M  

(Ka = 1,8 x 10
-5

) dititrasi dengan NaOH 0,1 M. Maka dapat dihitung pH 

larutan di berbagai titik sebagai berikut. 

1) pH awal 

𝑝𝐻 =  −𝑙𝑜𝑔√𝐾𝑎 [𝐴] 

𝑝𝐻 =  2,88 

2) Setelah penambahan NaOH 10 mL. 

𝑝𝐻 =  − log 𝐾𝑎 
[𝐴]

[𝐺]
 

Maka dicari dahulu nilai [𝐴] dan [𝐺] 

[𝐴] =  
(25 𝑥 0,1) − (10 𝑥 0,1)

25 + 10
= 4,3 𝑥 10−2  𝑀 

[𝐺] =  
10 𝑥 0,1

35
= 2,9 𝑥 10−2  𝑀 
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Maka nilai pH adalah 

𝑝𝐻 =  − log 𝐾𝑎 
[𝐴]

[𝐺]
 

𝑝𝐻 =  − log 1,8 𝑥 10 −5  
4,3 𝑥 10−2  𝑀

2,9 𝑥 10−2  𝑀
 

𝑝𝐻 = 4,57 

3) Pada saat ekuivalen, ditambahkan 25 mL NaOH 

CH3COOH + NaOH → CH3COONa 

CH3COONa akan terion dan CH3COO
-
 akan terhidrolisis dengan 

Kh = 5,6 x 10 
-10

. Maka larutan akan bersifat basa. 

[𝐺] =  
25 𝑥 0,1

50
= 0,05 𝑀 

𝑝𝑂𝐻 =  −𝑙𝑜𝑔√𝐾ℎ [𝐺] 

𝑝𝑂𝐻 =  −𝑙𝑜𝑔√5,6 𝑥 10−10 𝑥 
25

50
𝑥 0,1 

𝑝𝑂𝐻 = 5,28 

𝑝𝐻 = 14 − 5,28 = 8,72 

4) Setelah melewati titik ekuivalen, penambahan 26 mL NaOH 

𝑝𝑂𝐻 =  − log
(26 − 25)0,1

26 + 25
 

𝑝𝑂𝐻 = 2,7 

𝑝𝐻 = 11,3 
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Gambar II.7 Contoh Kurva Titrasi Asam Lemah  Oleh Basa Kuat 

c. Titrasi Basa Lemah-Asam Kuat 

Basa lemah yang dititrasi dengan asam kuat memiliki kemiripan 

dengan titrasi asam lemah-basa kuat dengan beberapa perbedaan. 

Asam kuat sebagai penitrasi dan  basa lemah sebagai larutan dititrasi. 

Contohnya diasumsikan titrasi antara HCl 0,2 M dengan NH4OH 0,1 

M. Ketika titik ekuivalen ,larutan hanya mengandung garam NH4Cl 

yang terhidrolisis menghasilkan ion NH4
+
 (Kh = 5,6 x 10-10), 

sehingga pH pada saat titik ekuivalen sebagai berikut. 

𝑝𝐻 =  −𝑙𝑜𝑔√𝐾ℎ [𝐺] 

𝑝𝐻 =  −𝑙𝑜𝑔√5,6 𝑥 10−10 𝑥 
25

50
𝑥 0,1 

𝑝𝐻 = 5,28    (Syukri, 1999, pp. 432–433) 
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Gambar II.8 Contoh Kurva Titrasi Basa Lemah Oleh Asam Kuat 

d. Indikator Asam Basa 

Larutan asam atau basa dapat diidentifikasi sifatnya yang 

memerlukan suatu indikator. Indikator asam basa merupakan molekul 

kompleks asam atau basa organik lemah. Indikator asam basa 

memiliki warna yang berbeda dari warna ionnya. Indikator asam basa 

dinyatakan dengan konsep kesetimbangan HIn sebagai berikut.  

Asam : HIn ⇄ H
+
  + In

-
  

Warna A  Warna B 

Basa : InOH ⇄ In
+
  + OH

-
  

Warna C  Warna D 

Selama titrasi, pH larutan berubah perlahan-lahan pada setiap 

penambahan titrant. Dalam menentukan titik ekuivalen titrasi asam 

basa menggunakan metode membuat kurva titrasi menggunakan pH 

meter yang dipantau. Selain metode tersebut, dapat menggunakan 

indikator asam basa berdasarkan perubahan warna yang menandai titik 
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akhir titrasi (Sunarya, 2012, p. 165). Indikator asam basa dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel II.2 Indikator Asam Basa 

Indikator Warna 

Asam 

Warna Basa Range 

pH 

pKa 

Kresol merah Merah Kuning 0,2 - 1,8 - 

Timol biru Merah Kuning 1,2 - 2,8 1,7 

Bromopenol 

biru 

Kuning  Biru 3,0 – 4,6 4,1 

Metil jingga Merah Jingga 3,1 – 4,4 3,7 

Congo merah Biru Merah 3,0 – 5,0 - 

Bromokresol 

hijau 

Kuning Biru 3,8 – 5,4 4,7 

Metil merah Merah Kuning 4,2 – 6,3 5,0 

Bromokresol 

ungu 

Kuning  Ungu  5,3 – 6,8 6,1 

Lakmus Merah  Biru 5,0 – 8,0 - 

Bromotimol 

biru 

Kuning  Biru 6,0 – 7,6 7,1 

Fenol merah Kuning  Merah  6,8 – 8,4 7,8 

Timol biru Kuning  Biru  8,0 – 9,6 8,9 

Fenolftalein Tak 

Berwarna 

Merah 8,3 – 10,0 9,6 

Alzarin kuning 

R 

Kuning Jingga/merah 10,1 – 

12,0 

- 

(Utami, 2013, p. 83) 

Selain beragam indikator yang disebutkan di atas, terdapat 

beberapa jenis indikator asam basa. Pilihan indikator tertentu dilihat 

berdasarkan kekuatan asam basa dari larutan yang akan dititrasi 

(Chang, 2005, p. 143). Indikator universal adalah hasil campuran 

beberapa indikator yang akan menghasilkan beberapa perubahan 

warna dalam pH tertentu, sehingga indikator ini dapat menentukan pH 

dengan beberapa indikator tersebut. Indikator universal telah dibuat 

praktis dalam bentuk kertas yang sering digunakan pada saat ini 
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dengan mencocokkan warna. Namun, indikator universal bukanlah 

alat ukur pH yang akurat, karena mencocokkan warna bersifat 

subjektif. Alat ukur pH yang akurat yaitu pH meter yang menentukan 

nilai pH secara langsung saat mencelupkan elektroda ke dalam larutan 

yang ingin di ukur pH nya (Syukri, 1999, p. 433).  

e. Perhitungan Titrasi Asam Basa 

Pada saat titik akhir titrasi, perbandingan hasil kali konsentrasi 

asam dan volumenya disertai koefisiennya berbanding lurus dengan 

konsentrasi basa dan volumenya disertai koefisiennya. Secara 

matematis, perhitungan titrasi asam basa sebagai berikut. 

Ma x Va x a = Mb x Vb x b 

f. Cara Melaksanakan Titrasi Asam Basa Menggunakan 

ChemCollective. 

Pada penelitian ini akan dilaksanakan titrasi menggunakan aplikasi 

ChemCollective. Diasumsikan kita akan mengukur konsentrasi 

larutan asam klorida (asam kuat) dengan larutan natrium hidroksida 

(basa kuat). Untuk melaksanakannya dilakukan hal-hal berikut. 

a. Buka link VCL-CC, pilih menu Acid Base Chemistry, pilih menu 

Virtual Lab : Strong Acid and Base Problems. 

b. Mempersiapkan alat dan bahan 

Kita membutuhkan bahan larutan HCl 0,1 M dengan NaOH 

0,1 M dengan indikator PP dalam menitrasi. Adapun alat yang 
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dibutuhkan adalah erlenmeyer, buret, pipet gondok dan pipet 

tetes.  

 

Gambar II.9 Alat dan Bahan Titrasi Asam basa 

c. Melakukan Titrasi 

Pada saat melakukan titrasi, masukkan larutan 25 ml HCl 

ke dalam Erlenmeyer 250 ml, lalu masukkan Indikator PP 

sebagaimana mestinya. Kemudian masukkan larutan NaOH ke 

dalam buret sebanyak 50 ml. Setelah persiapan selesai, rangkai 

alat titrasi dan lakukan proses titrasi. Teteskan NaOH secara 

perlahan-lahan artinya dengan volume sedikit demi sedikit. Hal 

tersebut dilakukan dengan  tujuan agar perubahan warna dapat 

dilihat secara jelas. Ketika terjadi perubahan warna maka titrasi 

dihentikan. Saat titrasi harus dihentikan, artinya larutan HCl telah 

ekuivalen dengan larutan NaOH 0,1 M. Catat volume NaOH yang 

telah digunakan tersebut. Ulangi titrasi sebanyak 3 kali. 
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Gambar II.10 Proses Titrasi Asam Basa  

d. Hasil Pengamatan 

Hasil pengamatan titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH 

berupa jumlah volume NaOH yang telah digunakan untuk 

menitrasi larutan HCl sampai mencapai titik ekuivalen yang 

ditandai dengan perubahan warna. Catat hasil pengamatan dan 

hitung menggunakan rumus perhitungan titrasi asam basa. 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Yuliyanti et al., (2016) dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Generik Sains dan Penguasaan Konsep 

Melalui Laboratorium Virtual Berbasis Inkuiri” menyatakan bahwa 

penggunaan Virtual Laboratory pada mata pelajaran fisika dapat 

meningkatkan keterampilan generik sains dan penguasaan konsep peserta 

didik. 

2. Penelitian yang dilaksanakan Junaidi et al., (2016) dengan judul “Model 

Virtual Laboratory Berbasis Inkuiri untuk Meningkatkan Keterampilan 

Generik Sains Peserta Didik MA” menyatakan bahwa keterampilan 

generik sains peserta didik dapat meningkat secara signifikan 
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menggunakan laboratorium berbasis virtual pada mata pelajaran fisika 

yaitu materi gelombang 

3. Penelitian yang dilaksanakan Bakar et al., (2020) dengan judul 

“Implementasi Pembelajaran Sains Kimia Berbasis Eksperimen 

Menggunakan Aplikasi Virtual Lab Authoring Tool Chemcollective” 

menyatakan bahwa pengabdian dan pelatihan terlaksana dengan 

bertambahnya ilmu pengetahuan dan kompetensi guru mengenai 

penggunaan virtual lab dalam mengatasi pelaksanaan praktikum riil yang 

tidak dapat dilaksanakan.  

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang menjabarkan variabel yang 

digunakan dalam penelitian dengan memperlihatkan indikator yang akan 

digunakan. Pada penelitian ini ada dua variabel yang akan dianalisis, yaitu 

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

dalam penelitian ini adalah media Virtual Laboratory dan variabel terikat 

adalah keterampilan generik sains.  

a. Virtual Chemistry Laboratory ChemCollective (Variabel X) 

ChemCollective  adalah software Virtual Laboratory yang dikembangkan 

oleh Carneige Mellon University yang menyediakan berbagai percobaan 

mata pelajaran sains kimia (Bakar et al., 2020, p. 42). 

b. Keterampilan Generik Sains (Variabel Y) 

Keterampilan generik sains adalah salah satu keterampilan proses yang 

memadukan antara komponen-komponen alam dalam ilmu sains serta 
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struktur konsepnya (Junaidi et al., 2016, p. 131). Keterampilan generik 

sains yang diukur adalah 6 dari 9 indikator sebagaimana yang telah 

dijabarkan sebelumnya. 

Perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel II.3 Langkah Pembelajaran Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Pertemuan Pertama 2x 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

Mengamati 

 Peserta didik 

menyiapkan buku 

literatur   dari 

berbagai sumber 

belajar yang 

berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

 Peserta didik untuk 

membuka aplikasi 

atau web 

ChemCollective 

sebagai media 

pembelajaran. 

 Peserta didik 

mengamati dan 

menyimak materi 

titrasi yang berkaitan 

dengan pembelajaran 

 Peserta didik 

menyiapkan buku 

literatur   dari 

berbagai sumber 

belajar yang 

berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

 Peserta didik 

mengamati konsep 

dasar titrasi  

 Peserta didik 

mengamati dan 

menyimak materi 

titrasi yang berkaitan 

dengan pembelajaran 

10 menit 

Menanya 

 Peserta didik 

mengajukan 

pertanyaan awal 

tentang hasil 

pengamatan dari 

penjelasan guru. 

 Peserta didik 

mengajukan 

pertanyaan awal 

tentang hasil 

pengamatan dan 

penjelasan guru 

40 menit 
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Pertemuan Pertama 2x 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

Mengumpulkan 

Data 

 Peserta didik 

merangkai alat titrasi 

menggunakan 

ChemCollective. 

 Peserta didik 

menemukan 

bagaimana konsep 

dasar titrasi 

 Peserta didik 

menemukan 

bagaimana 

persyaratan 

melakukan titrasi 

 Peserta didik 

menemukan 

indikator yang tepat 

dalam proses titrasi. 

 Peserta didik 

mengetahui alat dan 

bahan dalam titrasi 

asam basa. 

 Peserta didik 

menemukan konsep 

dasar titrasi 

 Peserta didik 

menemukan 

persyaratan 

melakukan titrasi 

 Peserta didik mampu 

menemukan indikator 

yang tepat dalam 

proses titrasi. 

Mengasosiasi 

 Peserta didik 

membuat kesimpulan 

dari materi yang 

telah dipelajari 

 Peserta didik 

membuat kesimpulan 

dari materi yang telah 

dipelajari 

5 menit 

Mengkomunikasi 

 Peserta didik saling 

berbagi informasi 

dengan peserta didik 

yang lainnya terkait 

informasi mengenai 

pembelajaran yang 

telah diperoleh 

 Peserta didik saling 

berbagi informasi 

dengan peserta didik 

yang lainnya terkait 

informasi mengenai 

pembelajaran yang 

telah diperoleh 

5 menit 

 

Pertemuan Kedua 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

Mengamati 

 Peserta didik 

menyiapkan buku 

literatur dari berbagai 

sumber belajar yang 

berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

 Peserta didik 

mengamati materi 

 Peserta didik 

menyiapkan buku 

literatur dari berbagai 

sumber belajar yang 

berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

 Peserta didik 

mengamati materi 

10 menit 
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Pertemuan Kedua 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

tentang klasifikasi 

titrasi asam basa dan 

penghitungan titrasi 

 Peserta didik 

menyimak guru 

menerangkan 

pelajaran 

tentang klasifikasi 

titrasi asam basa dan 

penghitungan titrasi 

 Peserta didik 

menyimak guru 

menerangkan 

pelajaran 

Menanya 

 Peserta didik 

mengajukan 

pertanyaan awal 

tentang hasil 

pengamatan dan 

penjelasan guru 

 Guru mengajukan 

pertanyaan awal 

tentang hasil 

pengamatan dan 

penjelasan guru 

40 menit 

Mengumpulkan 

Data 

 Peserta didik 

menemukan 

bagaimana klasifikasi 

titrasi asam basa. 

 Peserta didik 

memahami dan 

membuat kurva titrasi 

dari berbagai 

percobaan melalui 

ChemCollective. 

 Peserta didik dapat 

melakukan 

perhitungan titrasi 

asam basa. 

 Peserta didik 

menemukan 

bagaimana klasifikasi 

titrasi asam basa. 

 Peserta didik 

membuat kurva 

berdasarkan 

klasifikasi titrasi 

 Peserta didik dapat 

melakukan 

perhitungan titrasi 

asam basa. 

Mengasosiasi 

 Peserta didik mampu 

melakukan 

perhitungan titrasi 

asam basa. 

 Peserta didik 

mengerjakan latihan 

soal tentang titrasi 

asam basa 

berdasarkan 

eksperimen pada 

ChemCollective 

 Peserta didik 

membuat kesimpulan 

dari materi yang telah 

dipelajari 

 Peserta didik mampu 

melakukan 

perhitungan titrasi 

asam basa. 

 Peserta didik 

mengerjakan latihan 

soal tentang titrasi 

asam basa 

 Peserta didik 

membuat kesimpulan 

dari materi yang telah 

dipelajari 

25 menit 
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Pertemuan Kedua 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

Mengkomunikasi 

 Peserta didik saling 

berbagi informasi 

dengan peserta didik 

yang lainnya terkait 

informasi mengenai 

pembelajaran yang 

telah diperoleh 

 Peserta didik saling 

berbagi informasi 

dengan peserta didik 

yang lainnya terkait 

informasi mengenai 

pembelajaran yang 

telah diperoleh 

5 menit 

 

Pertemuan Ketiga 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

Mengamati 

 Peserta didik 

menyiapkan buku 

literatur dari berbagai 

sumber belajar yang 

berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

 Peserta didik 

mengamati alat dan 

bahan laboratorium 

di depan kelas untuk 

pelaksanaan titrasi. 

 Peserta didik 

menyesuaikan dan 

menyiapkan alat dan 

bahan titrasi sesuai 

media pembelajaran. 

 Peserta didik 

menyimak guru 

menerangkan 

pelajaran. 

 Peserta didik 

menyiapkan buku 

literatur dari 

berbagai sumber 

belajar yang 

berkaitan dengan 

materi 

pembelajaran. 

 Peserta didik 

mengamati alat 

dan bahan 

laboratorium di 

depan kelas 

untuk 

pelaksanaan 

titrasi. 

 Peserta didik 

menyesuaikan 

dan menyiapkan 

alat dan bahan 

titrasi sesuai 

media 

pembelajaran. 

 Peserta didik 

menyimak guru 

menerangkan 

pelajaran. 

10 menit 

Menanya 
 Peserta didik 

mengajukan 

Peserta didik 

mengajukan 
40 menit 
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Pertemuan Ketiga 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

pertanyaan awal 

tentang proses titrasi 

dan penjelasan guru 

pertanyaan awal 

tentang proses 

titrasi dan 

penjelasan guru 

Mengumpulkan 

Data 

 Peserta didik 

melaksanakan 

kegiatan titrasi asam 

basa secara langsung 

dengan alat-alat 

laboratorium 

 Peserta didik 

mengerjakan soal 

sesuai dengan titrasi  

 Peserta didik 

menemukan 

proses kegiatan 

titrasi dari 

berbagai sumber 

belajar.  

Peserta didik 

mengerjakan soal 

Mengasosiasi 

 Peserta didik 

merangkum kegiatan 

titrasi . 

 Peserta didik 

membuat kesimpulan 

dari materi yang telah 

dipelajari. 

 Peserta didik 

merangkum 

kegiatan titrasi . 

 Peserta didik 

membuat 

kesimpulan dari 

materi yang telah 

dipelajari. 

5 menit 

Mengkomunikasi 

 Peserta didik saling 

berbagi informasi 

dengan peserta didik 

yang lainnya terkait 

informasi mengenai 

pembelajaran yang 

telah diperoleh 

Peserta didik 

saling berbagi 

informasi dengan 

peserta didik 

yang lainnya 

terkait informasi 

mengenai 

pembelajaran 

yang telah 

diperoleh 

5 menit 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Peneliti mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut. 

Ha  : Implementasi Virtual Chemistry Laboratory (ChemCollective) dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan generik sains peserta 
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didik kelas XI pada materi titrasi asam basa di SMA Negeri 1 

Pekanbaru. 

Ho : Implementasi Virtual Chemistry Laboratory (ChemCollective) dalam 

pembelajaran tidak dapat meningkatkan keterampilan generik sains 

peserta didik kelas XI pada materi titrasi asam basa di SMA Negeri 1 

Pekanbaru. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

quasi eksperimen. Metode ini dilakukan terhadap dua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberi 

perlakuan implementasi pembelajaran menggunakan VCL-CC. Sedangkan 

kelas kontrol adalah kelas yang tidak diberikan perlakuan, maksudnya 

pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran pendekatan saintifik. Desain 

penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest dimana kedua kelas 

tersebut terlebih dahulu diberikan pretest, setelah diberikan perlakuan maka 

diberikan posttest. Adapun rancangan penelitian tersebut dinyatakan dalam 

tabel berikut. 

Tabel III.1 Rancangan Penelitian Pretest-Posttest 

Kelompok Pretest   Perlakuan Posttest 

Eksperimen E1 X1 E2 

Kontrol K1 X2 K2 

 

Keterangan : 

E1 : Hasil pretest kelas eksperimen 

K1 : Hasil pretest kelas kontrol 

X1 : Perlakuan kelas eksperimen (Pendekatan Saintifik + Media VCL-CC) 

X2  : Perlakuan kelas kontrol (Pendekatan Saintifik) 

E2 : Hasil posttest kelas eksperimen 

K2 : Hasil posttest kelas kontrol  (Kurniawati, 2019, pp. 51–53)
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI SMA Negeri 1 Pekanbaru. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021/2022 

tepatnya pada tanggal 17 s.d 27 Mei 2022. Waktu penelitian sebenarnya 

berbeda dengan waktu penelitian yang terdapat pada program semester. Pada 

program semester waktu pembelajaran titrasi asam basa pada minggu ke-4 

bulan April sampai minggu ke-2 bulan Mei. Sedangkan pada kegiatan 

penelitian dilaksanakan pada minggu ke-2 sampai ke-3 bulan Mei. Hal ini 

karena pada saat minggu ke-4 April, peserta didik masih belum menuntaskan 

pembelajaran pada materi sebelumnya sehingga materi titrasi asam basa 

dimulai pada minggu ke-2 Mei. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MIPA SMA Negeri 

1 Pekanbaru.   

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah keterampilan generik sains peserta 

didik pada materi titrasi asam basa dengan menggunakan media Virtual 

Chemistry Laboratory (ChemCollective). 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan elemen individu yang hendak diteliti 

(Kurniawati, 2019, p. 114). Populasi dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Pekanbaru. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 248 peserta didik dengan jumlah kelas 7 kelas 

jurusan MIPA. 

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah dua kelas XI MIPA SMA Negeri 

1 Pekanbaru yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

simple random sampling yaitu teknik yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata tertentu dalam populasi. Pemilihan sampel ini 

termasuk ke dalam probability sampling yang memberikan peluang bagi 

setiap unsur untuk menjadi sampel  (Kurniawati, 2019, p. 123).   

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian dapat diuraikan secara rinci melalui 

tahapan berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menganalisis dan menentukan indikator keterampilan generik sains 

peserta didik yang akan diukur. 

b. Membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan berupa Prota, Prosem, Silabus dan RPP. 
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c. Menyiapkan instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data 

berupa soal tes keterampilan generik sains dibantu oleh dosen 

pembimbing. 

d. Menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian oleh para ahli, 

kemudian diperbaiki dan diuji coba instrumen pada peserta didik kelas 

XI SMA Negeri 1 Pekanbaru.  

e. Menghubungi sekolah dan guru kimia sebagai kegiatan pra riset. 

f. Menentukan sampel kelas. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan soal pre-test keterampilan generik sains kepada peserta 

didik di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

b. Memberikan perlakuan penggunaan media Virtual Chemistry 

Laboratory (ChemCollective) pada kelas eksperimen dan melakukan 

pembelajaran saintifik pada kelas kontrol.  

c. Memberikan soal post-test keterampilan generik sains pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

d. Menyebarkan angket respon kepada peserta didik terhadap media 

VCL-CC. 

3. Tahap Penutup 

a. Mengumpulkan data yang didapat dari tahap pelaksanaan. 

b. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian 

c. Menarik kesimpulan. 
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Secara ringkas, alur penelitian ini dapat dilihat dalam bentuk langkah-

langkah penelitian yang dijelaskan melalui bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Alur Penelitian 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut. 

1. Tes  

Tes adalah alat pengumpulan data berupa kemampuan atau 

keterampilan seseorang dalam penelitian (Kurniawati, 2018, p. 18). Tes 

dalam penelitian ini digunakan berupa tes objektif tipe pilihan ganda 

karena mempertimbangkan sampel penelitian dan variabel terikat yang 

akan diukur. Tes yang diimplementasikan berupa pretest dan posttest.  

2. Angket 

Angket (kuesioner) adalah alat pengumpulan data berupa pendapat 

atau informasi yang diberikan dalam bentuk pertanyaan maupun 

pernyataan kepada responden (Kurniawati, 2018, p. 18). Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah angket respon peserta didik 

terhadap media Virtual Chemistry Laboratory (ChemCollective). 

3. Wawancara 

Wawancara adalah evaluasi non tes yang dilakukan melalui tanya 

jawab dengan tujuan memperoleh informasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Kurniawati, 2018, p. 62). Wawancara dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui penjelasan suatu kondisi tertentu yaitu ketika 

didapatkan hasil skor keterampilan generik sains, sehingga melalui 

wawancara dapat menjelaskan sebab akibat yang mempengaruhi situasi 

tersebut. 

 



49 

 

 
 

G. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Uji Coba Instrumen 

Agar instrumen yang digunakan dalam penelitian baik, terlebih dahulu 

dilakukan uji coba validitas dan reliabilitas instrumen.. 

a. Analisis Instrumen Tes 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah uji untuk mengukur tingkat kesahihan atau 

kehandalan suatu alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan 

valid jika instrumen tersebut benar-benar tepat untuk mengukur 

apa yang hendak peneliti ukur (Kurniawati, 2018, p. 123). Uji 

validitas yang dilakukan pada penelitian ini yaitu validitas isi dan 

validitas empiris. 

Validitas isi atau validitas butir soal dilakukan untuk 

mengetahui hubungan representatif isi instrumen tersebut. Artinya 

tes tersebut valid apabila butir-butir soal mencerminkan 

keseluruhan materi yang diujikan. Validitas isi dapat dilakukan 

dengan penilaian skala likert 4 oleh validator (Indriani & Lazulva, 

2020). Semakin mendekati 4 penilaian relevan dan mendekati 1 

semakin tidak relevan.  

Sedangkan validitas empiris dilakukan melalui 

perbandingan fakta empiris di lapangan dengan kriteria pada 

instrument. Penghitungan validitas instrumen dapat menggunakan 

rumus Korelasi Product Moment sebagai berikut. 
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)
2

ln(∑ 𝑌2) − (∑ 𝑌)
2

 

Keterangan : 

rxy = koefisien validitas 

n  = jumlah subjek 

X = jumlah skor item 

Y = skor total  (Kurniawati, 2018, p. 

143) 

Tabel III.2 Koefisien Korelasi Product Moment 

No. Rentang Kriteria 

1. 0,00 − 0,19 Sangat rendah 

2. 0,20 − 0,38 Rendah 

3. 0,39 − 0,59 Cukup 

4. 0,60 − 0,79 Tinggi 

5. 0,80 − 1,00 Sangat tinggi 

(Ratnawulan & Rusdiana, 2014, p. 194) 

2) Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ketetapan alat ukur dalam memberikan 

hasil yang relatif sama. Instrumen dikatakan dapat dipercaya 

(reliabilitas) jika dapat memberikan hasil yang relatif sama ketika 

diuji berkali-kali. Uji reliabilitas instrumen dapat menggunakan 

rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝑉1
2 ] 

Keterangan : 

𝑟11 =  reliabilitas instrumen 

𝑘 = banyaknya butir pertanyaan  
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∑ 𝜎𝑏
2  = jumlah varian butir 

𝑉1
2 = varian total    (Kurniawati, 2018, pp. 134–

144) 

Tabel III.3 Klasifikasi Interpretasi Koefisien Reliabilitas 

No. Rentang Kriteria 

1. < 0,2 Sangat rendah 

2. 0,20 – 0,39 Rendah 

3. 0,40 - 0,59 Cukup 

4. 0,60 - 0,79 Tinggi 

5. 0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

(Ratnawulan & Rusdiana, 2014, p. 198) 

Berdasarkan klasifikasi tersebut, instrumen bersifat reliabel 

jika koefisien reliabilitas instrumen (r11) > 0,6.  

3) Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal 

untuk membedakan antara kemampuan peserta didik yang tinggi 

dan kemampuan yang rendah. Rumus yang digunakan untuk 

menentukan daya pembeda sebagai berikut. 

𝐷 = 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

Keterangan : 

D : Daya pembeda soal 

PA : Proporsi peserta didik yang menjawab benar 

PB : Proporsi peserta didik yang menjawab salah 

BA : Banyak peserta didik kelompok atas menjawab benar 

BB : Banyak peserta didik kelompok bawah menjawab benar 



52 

 

 
 

JA : Jumlah peserta didik kelompok atas 

JB : Jumlah peserta didik kelompok bawah 

Setelah indeks daya pembeda diketahui, maka nilai daya 

pembeda diinterpretasikan dengan kriteria daya pembeda soal 

pada tabel berikut. 

Tabel III.4 Klasifikasi Interpretasi Daya Pembeda Soal 

No. Rentang Kriteria 

1. < 0 Sangat Jelek 

2. 0,00 – 0,20 Jelek 

3. 0,21 – 0,40 Cukup 

4. 0,41 – 0,70 Baik 

5. 0,71– 1,00 Sangat Baik 

(Arikunto, 2009, pp. 211–217) 

4) Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesulitan atau kesukaran soal merupakan proporsi 

peserta didik yang menjawab benar soal tes. Soal diuji tingkat 

kesukarannya dengan tujuan untuk mengetahui soal tersebut sukar 

atau mudah. Rumus tingkat kesukaran soal dinyatakan sebagai 

berikut. 

𝑝 =  
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan : 

P  : Kesukaran 

B  : Jumlah peserta didik yang menjawab benar 

Js  : Jumlah peserta didik          (Arikunto, 2009, pp. 207–210) 
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Setelah indeks kesukaran diketahui, maka nilai p diinterpretasikan 

dengan kriteria tingkat kesukaran pada tabel berikut. 

Tabel III.5 Klasifikasi Interpretasi Tingkat Kesukaran 

No. Rentang Kriteria 

1. 0,00 – 0,3 Sukar 

2. 0,31 – 0,7 Sedang 

3. 0,71 – 1,00 Mudah 

(Miterianifa & Zein, 2016, p. 156) 

b. Analisis Instrumen Angket 

1) Uji Validitas 

Uji validitas angket yang dilakukan adalah validitas isi 

untuk mengetahui angket valid atau tidak, peneliti melakukan 

diskusi dengan validator mengenai bagian-bagian angket yang 

digunakan sudah tepat atau belum dalam mendeskripsikan 

cakupan yang akan diukur.  

2. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Data Awal 

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui 

data yang diperoleh dari populasi berdistribusi normal atau tidak. 

Teknik uji normalitas yang digunakan dalam penelitian yaitu 

teknik Kolmogorov Smirnov dengan rumus sebagai berikut.  

𝑍 =
𝑋𝑖 − 𝑋

𝑆
 

Keterangan : 

Xi  : angka pada data 
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X : rata-rata data 

S : Standar deviasi 

Hipotesis yang akan diuji yaitu : 

Ho : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

Apabila amax ≤ Dtabel maka H0 diterima. Sedangkan apabila amax > 

Dtabel maka H0 ditolak (Ananda & Fadhil, 2018). 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah uji yang digunakan melihat kedua 

kelas yang diteliti bervarian homogen atau tidak. Uji homogenitas 

memiliki taraf signifikansi 5% atau 𝛼 = 0,05. Rumus uji 

homogenitas sebagai berikut.  

Fhitung = 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Hipotesis yang akan diuji yaitu : 

Ho : data memiliki varian homogen 

H1 : data tidak memiliki varian homogen 

Apabila Fhitung ≤ Ftabel maka data tersebut memiliki varian 

yang sama atau homogen (H0 diterima). Sedangkan apabila Fhitung 

≥ Ftabel  maka data tersebut tidak memiliki varian yang homogen 

(H0 ditolak) (Mursalin et al., 2016, p. 136). 
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b. Analisis Data Akhir  

1) Uji-t 

Uji-t (t-test) merupakan uji yang digunakan untuk 

mengukur dan menunjukkan perbedaan nilai pretest dan posttest 

keterampilan generik sains peserta didik setelah penerapan 

pembelajaran menggunakan  Virtual Chemistry Laboratory. Salah 

satu syarat uji t adalah data berdistribusi normal. Setelah syarat 

dipenuhi, maka data dianalisis dengan rumus uji ”t” sebagai 

berikut. 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

 

Keterangan: 

�̅�1 :  Rata-rata kelas eksperimen 

�̅�2 : Rata-rata kelas kontrol 

s1 : Varians kelas eksperimen 

s2 : Varians kelas kontrol  

n1 : Jumlah anggota sampel kelas eksperimen 

n2 :  Jumlah anggota sampel kelas kontrol. 

Setelah data dianalisis dilakukan uji hipotesis. Apabila 

thitung ≥ ttabel maka H0 diterima sedangkan apabila thitung ≥ ttabel 

maka H0 ditolak (Sugiyono, 2011, p. 149). 
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2) Uji N-Gain 

 Uji N-Gain digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

peningkatan keterampilan generik sains yang terjadi sebelum dan 

sesudah perlakuan. Rumus Uji N-Gain sebagai berikut. 

𝐺 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Interpretasi N-Gain disajikan sebagai berikut. 

Tabel III.6 Klasifikasi Interpretasi N-Gain 

Nilai N-Gain Kategori 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

(Riduwan, 2009). 

Melalui uji N-Gain, peneliti akan melihat kecenderungan 

peningkatan yang terjadi terhadap keterampilan generik sains 

peserta didik dari sebelum perlakuan ke sesudah perlakuan. 

3) Analisis Deskriptif 

Analisis data deskriptif pada penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dalam penelitian 

ini diolah dari angket respon peserta didik. Selain itu, analisis ini 

mendeskripsikan penelitian secara rinci melalui data. Dalam 

pengisiannya peserta didik dapat memilih alternatif jawaban 

disertai skor berdasarkan skala Likert.  

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok kejadian. Pada 

penelitian ini skala likert yang digunakan menggunakan skala 
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likert 4 poin. Alasan menggunakan skala likert tersebut adalah 

dengan pertimbangan untuk memperoleh pandangan responden 

secara lebih jelas mengenai penyataan-pernyataan yang disajikan 

dalam angket (Indriani & Lazulva, 2020). Skala likert dengan 

skala 4 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel III.7 Pedoman Skor Penilaian Angket 

Penilaian Keterangan Skor 

SS Sangat Setuju 4 

S Setuju 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

Langkah selanjutnya, angket respon peserta didik yang telah 

direkapitulasi, dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. 

𝑃 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100 % 

Keterangan : 

P = Persentase per item pertanyaan  

(Sugiyono, 2011, pp. 93–95). 

Dalam menganalisis angket respon, maka dilakukan 

interpretasi angka menjadi kategori yang disajikan sebagai berikut. 

Tabel III.8 Klasifikasi Interpretasi Angket 

Interval Skor Kategori 

0-20 Sangat Kurang 

21-40 Kurang 

41-60 Cukup 

61-80 Baik 

81-100 Sangat Baik 

(Kartini & Putra, 2020, p. 14) 
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Penelitian ini dapat dideskripsikan dengan cara 

menganalisis beberapa aspek terkait dengan keterampilan generik 

sains, dengan urutan analisis seperti Tabel III.10 hingga III.13 

sebagai berikut. 

Tabel III.9 Skor Keterampilan Generik Sains Per Kelas 

Nama Peserta Didik 
Skor KGS 

Pretest Posttest 

   

Tabel III.9 berisikan hasil skor KGS peserta didik yaitu 

skor pretest dan posttest. Analisis ini dibuat per kelas baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Skor nilai tiap peserta didik 

dikategorikan berdasarkan klasifikasi interpretasi keterampilan 

generik sains. 

Tabel III.10 Skor Keterampilan Generik Sains Per Indikator 

Indikator KGS 
Rata-Rata Skor KGS 

Eksperimen Kontrol 

   

Tabel III.10 mendeskripsikan tentang skor yang diperoleh 

peserta didik berdasarkan indikator KGS yang digunakan. Rata-

rata skor KGS tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol agar perbedaan skor antara dua 

kelas terlihat. 

Tabel III.11 Klasifikasi N-Gain KGS Per Kelas 

Nama Peserta Didik Pretest Posttest N-Gain Kategori 

     

Tabel III.11 berisikan skor pretest dan posttest KGS peserta 

didik per kelas. Skor nilai tiap peserta didik dihitung 
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peningkatannya berdasarkan N-Gain dan dikategorikan 

berdasarkan klasifikasi interpretasi N-Gain tersebut. 

Tabel III.12 Skor N-Gain  KGS Per Indikator 

Indikator KGS 

Rata-

Rata 

Pretest 

Rata-

Rata 

Posttest 

N-Gain Kategori 

     

Tabel III.12 berisikan rata-rata skor pretest dan rata-rata 

skor posttest KGS peserta didik per indikator. Rata-rata skor nilai 

tiap indikator dihitung peningkatannya berdasarkan N-Gain dan 

dikategorikan berdasarkan klasifikasi interpretasi N-Gain tersebut. 

Selain itu, skor KGS tiap indikator dianalisis dalam kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pembelajaran menggunakan Virtual Chemistry Laboratory 

(ChemCollective) efektif dalam meningkatkan keterampilan generik sains 

peserta didik  pada materi titrasi asam basa SMA Negeri 1 Pekanbaru. Hal 

ini terbukti dengan persentase nilai N-gain kelas eksperimen 71,7 % 

kategori tinggi dan 27,3 % dengan kategori sedang. Perbedaan 

peningkatan indikator KGS paling tinggi terdapat pada indikator bahasa 

simbolik dan perbedaan peningkatan indikator KGS paling rendah 

terdapat pada indikator membangun konsep. 

2. Hasil keterampilan generik sains peserta didik terdapat perbedaan antara 

kelas eksperimen yang diberi implementasi media Virtual Chemistry 

Laboratory (ChemCollective) dengan kelas kontrol yang hanya 

menggunakan pendekatan saintifik . Perbedaan ini dapat dilihat dari 

perbedaan rata-rata hasil posttest KGS dengan perolehan kelas 

eksperimen adalah 89,98 dan kelas kontrol adalah 75,19. Selain itu, 

perbedaan ini juga terbukti dari hasil uji-t dengan hasil Sig. (2-tailed) 0 

yang mana lebih kecil dari 0,5 sehingga menyatakan Ha diterima dan Ho 

ditolak
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dalam pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan Virtual Chemistry Laboratory (ChemCollective), maka dapat 

disarankan sebagai berikut. 

1. Kepada guru dalam proses pembelajaran diharapkan  dapat meningkatkan 

keterampilan generik sains peserta didik dengan media VCL-CC maupun 

media yang dapat menunjang pembelajaran kimia khususnya yang 

memerlukan praktikum. Guru juga dapat menggunakan Virtual 

Laboratory atau media lainnya yang relevan sehingga dapat 

meningkatkan minat, motivasi, hasil maupun kemampuan lainnya yang 

menunjang keberhasilan belajar peserta didik.  

2. Kepada peserta didik dapat memaksimalkan keterampilan generik 

sainsnya menjadi lebih baik lagi, optimis dalam belajar, tingkatkan minat 

belajar kimia dan selalu berusaha sehingga dapat memiliki keterampilan 

generik yang akan melekat sepanjang hayat. 

3. Bagi Peneliti untuk penelitian selanjutnya dapat mempersiapkan Virtual 

Laboratory yang dapat mendukung pembelajaran dari smartphone 

maupun  laptop dan dapat mengakumulasi keseluruhan hasil belajar agar 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik karena mengingat terdapat 

kelemahan pada penelitian ini. Selain itu peneliti selanjutnya dapat 

membandingkan pembelajaran menggunakan Virtual Laboratory dengan 

pembelajaran yang menggunakan media lainnya.  
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RINCIAN MINGGU EFEKTIF 

KELAS XI SMA/MA 

A. Minggu Efektif 

No Bulan 
Jumlah 

Minggu 
Minggu Efektif 

Minggu Tidak 

Efektif 

1 Juli 5 minggu 3 minggu 2 minggu 

2 Agustus 5 minggu 4 minggu 1 minggu 

3 September 5 minggu 5 minggu 0 minggu 

4 Oktober 5 minggu 5 minggu 0 minggu 

5 November 4 minggu 4 minggu 0 minggu 

6 Desember 5 minggu 4 minggu 1 minggu 

7 Januari 4 minggu 4 minggu 0 minggu 

8 Februari  4 minggu 4 minggu 0 minggu 

9 Maret 5 minggu 4 minggu 1 minggu 

10 April 5 minggu 3 minggu  2 minggu 

11 Mei  4 minggu 3 minggu 1 minggu 

12 Juni 5 minggu 1 minggu 4 minggu 

JUMLAH 56 minggu 44 minggu 12 minggu 

 

B. Jam Efektif 

Untuk mata pelajaran kimia kelas XI, jumlah jam perrminggunya adalah 3 jam. 

Maka perhitungann jam efektifnya adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

C. Jam Tatap Muka Efektif 

Perhitungan kegiatan ulangan harian, UTS, UAS, dll 

1. Penilaian Harian  = 15 jam pelajaran (5 kali ulangan x 3 JP dalam setahun) 

Jumlah Jam Efektif  =  Minggu Efektif x Jumlah Jam /Minggu 

 = 44 x 2 

 = 88 Jam Pelajaran 

 

Lampiran A.1 
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2. UTS = 4 jam pelajaran ( 2 kali UTS x 2JP dalam setahun) 

3. UAS = 4 jam pelajaran ( 2 kali UAS x 2JP dalam setahun) 

4. Ujian Akhir Sekolah= 2 jam pelajaran 

5. Pembagian Rapor    = 2 jam pelajaran 

+ 

Jumlah  =  12 jam pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Tatap Muka Efektif   =  Jumlah Jam Efektif- Jumlah Jam Untuk 

      Kegiataan UH, UAS, Dll 

   =  88 - 12 

   = 76 Jam Pelajaran 
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PROGRAM TAHUNAN 

Mata Pelajaran : Kimia 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Semester : XI / Ganjil dan Genap 

Tahun Pelajaran : 2021 / 2022 

 

Komptensi Inti : 

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

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

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

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, 

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

regional, dan kawasan internasional”. 

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

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

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

 

SMT KOMPETENSI  DASAR 
Alokasi 

Waktu 

1 

3.1  Menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan 

atom karbon dan golongan senyawanya  
6 JP 

4.1  Membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki 

rumus molekul yang sama  

1 

3.2  Menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, teknik 

pemisahan serta kegunaannya  

6 JP 

4.2  Menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-

fraksi minyak bumi beserta kegunaannya 

3.3  Mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak 

sempurna serta sifat zat hasil pembakaran (CO2, CO, partikulat karbon)  

4.3  Menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon 

terhadap lingkungan dan kesehatan  

1 3.4  Menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam 10 JP 

Lampiran A.2 
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SMT KOMPETENSI  DASAR 
Alokasi 

Waktu 

persamaan termokimia  

4.4  Menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokima pada tekanan tetap  

3.5  Menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess dan konsep energi ikatan  

4.5  Membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil 

percobaan  

1 

3.6  Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi menggunakan teori 

tumbukan  

10 JP 

4.6  Menyajikan hasil penelusuran informasi cara-cara pengaturan dan 

penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak 

terkendali  

3.7  Menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil 

percobaan  

4.7  Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi  

1 

3.8  Menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan 

hasil reaksi  

8 JP 

4.8  Menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan 

kesetimbangan suatu reaksi  

3.9  Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah 

kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. 

4.9  Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbanga. 

2 

3.10 Menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan 

pengionannya dalam larutan. 
8 JP 

4.10  Menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dan 

bahan alam melalui percobaan. 

2 

3.11  Menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan 

pH-nya. 8 JP 

4.11  Melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. 

2 
3.12 Menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga 

dalam tubuh makhluk hidup. 
8 JP 
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Lampiran A.3 
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SILABUS  

 

Nama Sekolah : SMAN 1 Pekanbaru 

Mata Pelajaran : KIMIA 

Kelas/Semester : XI / 2 

Materi  : Titrasi Asam Basa 

Tahun Pelajaran : 2021/2022 

 

Kompetensi Inti  

KI 1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun,responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan 

rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan,kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4  :  Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan. 

Lampiran A.4 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembekajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1 Menyadari adanya 

keteraturan dari sifat 

hidrokarbon, 

termokimia, lajureaksi, 

kesetimbangan kimia, 

larutan dan koloid 

sebagai wujud 

kebesaran Tuhan YME 

dan pengetahuan 

tentang adanya 

keteraturan tersebut 

sebagai hasil pemikiran 

kreatif manusia yang 

kebenarannya bersifat 

tentatif. 

Titrasi Asam Basa 

 Titrasi asam 

basa 

 Kurva titrasi 

 Indikator 

Mengamati (Observing) 

 Mencari informasi dari berbagai 
sumber tentang titrasi asam basa . 

 

Menanya (Questioning) 

 Mengajukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan apa fungsi 

indikator dalam titrasi asam basa, 

Indikator apa yang tepat untuk titik 

titrasi asam basa, kapan titrasi 

dinyatakan selesai? 

 Bagaimana menguji kebenaran 

konsentrasi suatu produk,misalnya 

cuka dapur 25%. 

 

Mengumpulkan data (Eksperimenting) 

 Merancang percobaan dan 

mempresentasikan hasil rancangan 

titrasi asam basa untuk 

menyamakan persepsi 

 Memprediksi indikator yang 

dapat digunakan untuk titrasi 

asam basa 

 Melakukan percobaan titrasi asam basa. 

 Mengamati dan mencatat data hasil 

titrasi 

 

Mengasosiasi (Associating) 

Tugas 

 Merancang 
percobaan titrasi 
asam basa 

 Membuat 

kurva/grafik 
titrasi 

 

Observasi 

 Mengamati sikap 

ilmiah dalam 

melakukan 

percobaan dan 

presentasi, 

misalnya: 

merangkai alat 

titrasi melihat 

skala volume, 

cara mengisi 

buret, cara 

menggunakan 

pipet, cara 

menimbang, 

keaktifan, kerja 

sama, 

komunikatif, dan 

peduli 

lingkungan, dsb) 

4 JP Buku Kimia 

Kelas XI 

IPA dan 

situs yang 

relevan. 

1.2 Mensyukuri kekayaan 

alam Indonesia 

berupa minyak bumi, 

batubara dan gas 

alam serta berbagai 

bahan tambang 

lainnya sebagai 

anugrah Tuhan YME 

dan dapat 

dipergunakan 

untuk kemakmuran 

rakyat Indonesia. 

2.2 Menunjukkan perilaku 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembekajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

kerjasama, santun, 

toleran, cintadamai dan 

peduli lingkungan serta 

hemat dalam 

memanfaatkan sumber 

daya alam. 

 Mengolah data hasil percobaan 

 Menentukan konsentasi pentiter 
atau zat yang dititer 

 Menentukan kemurnian suatu zat 

 Menganalisis kurva titrasi dan 
menentukan titik ekivalen melalui 
titik akhir titrasi 

 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

 Membuat laporan titrasi asam basa 

dan mempresentasikannya dengan 

menggunakan tata bahasa yang 

benar 

 Mengkomunikasikan bahwa untuk 

menentukan kemurnian suatu zat 

dapat dilakukan dengan cara titrasi 

asam basa. 

 

Portofolio 

 Laporan percobaan 

 Kurva titrasi 

 

Tes tertulis uraian 

 Menentukan 
konsentasi 
pentiter atau 
zat yang 
dititer 

 Menganalisis 
kurva  titrasi dan 

menentukan titik 
ekivalen melalui 

titik akhir titrasi 

2.3 Menunjukkan perilaku 

responsifdan pro-aktif 

serta bijaksana sebagai 

wujud kemampuan 

memecahkan masalah 

dan membuat 

keputusan 

3.13 Menganalisis data hasil 

berbagai jenis titrasi 

asam basa. 

4.11 Menyimpulkan hasil 

analisis data percobaan 

titrasi asam-basa. 

1.1 Menyadari adanya 

keteraturan dari sifat 

hidrokarbon, 

termokimia, laju reaksi, 

kesetimbangan kimia, 

Kelarutan dan hasil 

kali kelarutan 

 Memprediksi 

terbentuknya 

endapan 

Mengamati (Observing) 

 Mencari informasi dari berbagai 

sumber dengan 

membaca/mendengar/mengamati 

tentang kelarutan dan hasilkali 

Tugas 

 Merancang 

percobaan reaksi 

pengendapan 

 

6 JP Buku Kimia 

Kelas XI 

IPA dan 

situs yang 

relevan 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembekajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

larutan dan koloid 

sebagai wujud 

kebesaran Tuhan YME 

dan pengetahuan 

tentang adanya 

keteraturan tersebut 

sebagai hasil pemikiran 

kreatif manusia yang 

kebenarannya bersifat 

tentatif. 

 Pengaruh 

penambahan ion 

senama 

kelarutan serta memprediksi 

terbentuknya endapan dan pengaruh 

penambahan ion senama 

Menanya (Questioning) 

 Mengajukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan kelarutan dan 
hasilkali kelarutan. 

 Mengapa Kapur (CaCO3) sukar larut 

dalam air ? 

Mengumpulkan data (Eksperimenting) 

 Mendiskusikan reaksi kesetimbangan 

kelarutan 

 Mendiskusikan rumus tetapan 

kesetimbangan (Ksp) 

 Merancang percobaan kelarutan 
suatu zat dan mempresentasikan 
hasil rancangan untuk 

menyamakan persepsi 

 Melakukan percobaan kelarutan suatu 

zat 

 Mengamati dan mencatat data hasil 

percobaan 

Mengasosiasi (Associating) 

 Diskusi informasi tentang hubungan 

kelarutan dan hasil kali kelarutan 

 Diskusi informasi tentang pengaruh 

Observasi 

 Sikap ilmiah 

dalam 

melakukan 

percobaan dan 

presentasi, 

misalnya: 

melihat skala 

volume dan 

suhu, cara 

menggunakan 

pipet, cara 

menimbang, 

keaktifan, kerja 

sama, 

komunikatif, 

tanggung jawab, 

dan peduli 

lingkungan, dsb) 

 

Portofolio 

 Laporan percobaan 

 

Tes tertulis uraian 

 Menghitung 

kelarutan dan 
hasilkali 
kelarutan 

2.1 Menunjukkan perilaku 

ilmiah (memiliki rasa 

ingin tahu, disiplin, jujur, 

objektif, terbuka, mampu 

membedakan fakta dan 

opini, ulet, teliti, 

bertanggung jawab, 

kritis, kreatif, inovatif, 

demokratis, komunikatif) 

dalam merancang dan 

melakukan percobaan 

serta berdiskusi yang 

diwujudkan dalam sikap 

sehari-hari. 

2.2  Menunjukkan perilaku 

kerjasama, santun, 

toleran, cinta damai 

dan peduli lingkungan 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembekajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

serta hemat dalam 

memanfaatkan sumber 

daya alam. 

ion senama pada kelarutan. 

 Memprediksi kelarutan suatu zat 

 Menghitung kelarutan dan hasil kali 

kelarutan 

 Mengolah data hasil percobaan 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

Membuat laporan percobaan dan 

mempresen- tasikannya dengan 

menggunakan tata bahasa yang 

benar 

Memprediksi 

kelarutan suatu zat 

2.3 Menunjukkan perilaku 

responsifdan pro-aktif 

serta bijaksana sebagai 

wujud kemampuan 

memecahkan masalah 

dan membuat 

keputusan 

3.14 Memprediksi 

terbentuknya endapan 

dari suatu reaksi 

berdasarkan prinsip 

kelarutan dan data hasil 

kali kelarutan (Ksp). 

4.14 Mengolah dan 

menganalisis data hasil 

percobaan untuk 

memprediksi terbentuknya 

endapan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 Sekolah : SMA Negeri 1 Pekanbaru 

 Mata Pelajaran : Kimia  

 Kelas/Semester : XI / 2 

 Materi Pokok : Titrasi Asam Basa  

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

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan.. 

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 kemanusian, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di  sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetesi (IPK) 

Kompetensi Dasar Pengetahuan Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menyadari adanya keteraturan 

dari sifat hidrokarbon, termokimia, 

laju reaksi, kesetimbangan kimia, 

larutan asam basa dan koloid sebagai 

wujud kebesaran Tuhan YME dan 

pengetahuan tentang adanya 

keteraturan tersebut sebagai hasil 

pemikiran kreatif manusia yang 

kebenarannya bersifat tentative. 

 

1.1.1 Menerima semua pemberian dan 

keputusan Tuhan Yang Maha Esa 

dengan ikhlas 

1.1.2 Berserah diri kepada Tuhan 

setelah melakukan usaha maksimal 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah 

(rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; hati-hati; berttanggung 

jawab; terbuka; kritis; kreatif; 

inovatif; peduli lingkungan) dalam 

merancang dan melakukan percobaan 

serta berdiskusi yang diwujudkan 

dalam sikap sehari-hari. 

2.1.1 Menerapkan perilaku jujur, 

tanggung jawab, dan santun terhadap 

suatu kejadian dalam aktivitas sehari-

hari. 

2.1.2 Menunjukkan sikap perilaku 

jujur, disiplin tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsive dan 

proaktif dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam lingkungan 

3.13 Menganalisis data hasil berbagai 

jenis titrasi asam basa. 

3.13.1 Menganalisis kurva titrasi asam 

atau basa.  

3.13.2 Menentukan indikator yang tepat 

pada titrasi asam atau basa.  

3.13.3 Menghitung konsentrasi asam atau 

basa berdasarkan data titrasi asam basa. 

3.13.4 Menganalisis kadar asam atau 

basa. 

4.13 Menyimpulkan hasil analisis data 4.13.1 Melakukan percobaan titrasi 
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Kompetensi Dasar Pengetahuan Indikator Pencapaian Kompetensi 

percobaan titrasi asam-basa. asam atau basa. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat : 

1. Menentukan alat dan bahan titrasi 

2. Menentukan alat ukur pH yang sesuai 

3. Mengidentifikasi sifat larutan berdasarkan indikator pH 

4. Memahami rangkaian alat titrasi 

5. Mengidentifikasi indikator yang tepat pada titrasi asam basa 

6. Mengidentifikasi simbol senyawa  berdasarkan sifat larutan 

7. Memahami tentang pH larutan dalam percobaan. 

8. Menghitung konsentrasi  atau pH asam atau basa berdasarkan data titrasi asam 

basa 

9. Menganalisis kurva titrasi asam atau basa.  

10. Memahami konsep  percobaan titrasi asam basa. 

11. Menentukan nilai pH yang tepat berdasarkan konsep 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Konsep Titrasi 

Titrasi adalah suatu metode penentuan kadar (konsentrasi) suatu larutan 

dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya” Konsentrasi suatu 

larutan dapat ditentukan dengan melakukan titrasi. Titrasi merupakan cara 

analisis tentang pengukuran jumlah larutan yang dibutuhkan untuk bereaksi 

secara tepat dengan zat yang terdapat dalam larutan lain. Jika salah satu larutan 

diketahui konsentrasinya maka konsentrasi larutan lain dapat dihitung. Larutan 

yang telah diketahui konsentrasinya dinamakan larutan standar. Analisis dengan 

volume larutan pereaksi disebut analisis volumetri. 

2. Indikator Asam Basa 

 Indikator biasanya ialah suatu asam atau basa organic lemah yang 

menunjukkan warna yang sangat berbeda antara bentuk tidak terionisasi dan 

bentuk terionisasinya. Kedua bentuk ini berkaitan dengan pH larutan yang 
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melarutkan indikator tersebut. Titik akhir titrasi terjadi bila indikator berubah 

warna. Namun, tidak semua indikator berubah warna pada pH yang sama, jadi 

pilihan indikator untuk titrasi tertentu bergantung pada sifat asam dan basa yang 

digunakan dalam titrasi (dengan kata lain, apakah mereka kuat atau lemah). 

Dengan memilih indikator yang tepat untuk titrasi, kita dapat menggunakan titik 

akhir untuk menentukan titik ekuivalen. 

3. Titrasi Asam Basa 

 Titrasi asam basa adalah suatu cara menentukan konsentrasi larutan asam 

jika konsentrasi larutan basa diketahui atau menentukan konsentrasi larutan basa 

jika konsentrasi asam diketahui. Titrasi asam basa ada tiga bagian yaitu, Titrasi 

Asam Kuat-Basa Kuat, Titrasi Asam lemah dengan  basa kuat, dan titrasi Basa 

lemah dengan asam kuat. 

4. Perhitungan Titrasi Asam Basa 

Pada saat titik akhir titrasi, perbandingan hasil kali konsentrasi asam dan 

volumenya disertai koefisiennya berbanding lurus dengan konsentrasi basa dan 

volumenya disertai koefisiennya. Secara matermatis, perhitungan titrasi asam 

basa sebagai berikut. 

Ma x Va x a = Mb x Vb x b 

 

 

 

E. Metode Pembelajaran 

Kelas Metode Pembelajaran Pendekatan Pembelajaran 

Eksperimen  Metode Eksperimen Saintifik berbasis Eksperimen virtual 

Kontrol Ceramah Saintifik 

 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran : PPT, Virtual Chemistry Laboratory (Chem Collective) 

2. Alat Pembelajaran : Papan tulis, spidol 

3. Sumber Belajar  : Buku paket Kimia Kelas XI Erlangga kurikulum 2013 

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
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Pertemuan Pertama 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Orientasi 

 Guru mengucapkan salam 

dan peserta didik 

menjawab salam 

 Peserta didik berdoa 

bersama sesuai 

kepercayaan masing—

masing 

 Guru memeriksa kehadiran 

peseta didik dan peserta 

didik merespon. 

 Peserta didik 

mempersiapkan keperluan 

belajar berhubungan 

dengan materi 

pembelajaran. 

 Guru mengucapkan salam 

dan peserta didik 

menjawab salam 

 Peserta didik berdoa 

bersama sesuai 

kepercayaan masing—

masing 

 Guru memeriksa kehadiran 

peseta didik dan peserta 

didik merespon. 

 Peserta didik 

mempersiapkan keperluan 

belajar berhubungan 

dengan materi 

pembelajaran. 
5 menit 

Apersepsi 

 Peserta didik mengingat 

materi pembelajaran 

sebelumnya  

 Peserta didik menerima 

persepsi awal kepada 

peserta didik tentang 

materi yang akan diajarkan 

 Guru bertanya tentang 

materi sebelumnya yaitu 

asam kuat basa kuat, asam 

lemah basa lemah 

 Guru memberi persepsi 

awal kepada peserta didik 

tentang materi yang akan 

diajarkan 

Motivasi 

 Peserta didik memahami 

gambaran/ manfaat 

mempelajari materi yang 

akan diajarkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Peserta didik memahami 

gambaran/ manfaat 

mempelajari materi yang 

akan diajarkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Pertemuan Pertama 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

Pemberi Acuan 

 Peserta didik mengetahui 

tujuan dan indikator 

pembelajaran. 

 Peserta didik mengerjakan 

pre-test keterampilan 

generik sains untuk 

mengetahui konsep dasar 

peserta didik dalam materi 

titrasi. 

 Peserta didik mengetahui 

tujuan dan indikator 

pembelajaran. 

 Peserta didik mengerjakan 

pre-test keterampilan 

generik sains untuk 

mengetahui konsep dasar 

peserta didik dalam materi 

titrasi. 

30 

menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Peserta didik menyiapkan 

buku literatur   dari 

berbagai sumber belajar 

yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

 Peserta didik untuk 

membuka aplikasi atau 

web ChemCollective 

sebagai media 

pembelajaran. 

 Peserta didik mengamati 

dan menyimak materi 

titrasi yang berkaitan 

dengan pembelajaran 

 Peserta didik menyiapkan 

buku literatur   dari 

berbagai sumber belajar 

yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

 Peserta didik mengamati 

konsep dasar titrasi  
5 menit 

Menanya 

 Peserta didik mengajukan 

pertanyaan awal tentang 

hasil pengamatan dari 

penjelasan guru. 

 Peserta didik mengajukan 

pertanyaan awal tentang 

hasil pengamatan dan 

penjelasan guru 

35 

menit 
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Pertemuan Pertama 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

Mengumpulkan 

Data 

 Peserta didik merangkai 

alat titrasi menggunakan 

ChemCollective. 

 Peserta didik menemukan 

bagaimana konsep dasar 

titrasi 

 Peserta didik menemukan 

bagaimana persyaratan 

melakukan titrasi 

 Peserta didik menemukan 

indikator yang tepat dalam 

proses titrasi. 

 Peserta didik mengetahui 

alat dan bahan dalam titrasi 

asam basa. 

 Peserta didik menemukan 

konsep dasar titrasi 

 Peserta didik menemukan 

persyaratan melakukan 

titrasi 

 Peserta didik mampu 

menemukan indikator yang 

tepat dalam proses titrasi. 

Mengasosiasi 

 Peserta didik membuat 

kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari 

 Peserta didik membuat 

kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari 

5 menit 

Mengkomunikasi 

 Peserta didik saling berbagi 

informasi dengan peserta 

didik yang lainnya terkait 

informasi mengenai 

pembelajaran yang telah 

diperoleh 

 Peserta didik saling berbagi 

informasi dengan peserta 

didik yang lainnya terkait 

informasi mengenai 

pembelajaran yang telah 

diperoleh 

5 menit 

Kegiatan Penutup 

Evaluasi 

 Peserta didik 

menyimpulkan hasil 

penyelidikan dan memberi 

penekanan mengenai titrasi 

asam basa berdasarkan 

eksperimen dibimbing oleh 

guru. 

 Peserta didik 

menyimpulkan hasil 

penyelidikan dan memberi 

penekanan mengenai titrasi 

asam basa dibimbing  oleh 

guru. 

5 menit 
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Pertemuan Pertama 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

 Peserta didik bertanya 

materi yang kurang 

dipahami 

 Peserta didik bertanya 

materi yang kurang 

dipahami 

 Peserta didik berdoa 

sesudah belajar sesuai 

kepercayaan masing-

masing 

 Peserta didik berdoa 

sesudah belajar sesuai 

kepercayaan masing-

masing 

 Guru menutup pertemuan 

dan mengucapkan salam. 

 Guru menutup pertemuan 

dan mengucapkan salam. 

 

Pertemuan Kedua 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Orientasi 

 Guru mengucapkan salam 

dan peserta didik 

menjawab salam 

 Peserta didik berdoa 

bersama sesuai 

kepercayaan masing—

masing 

 Guru memeriksa kehadiran 

peseta didik dan peserta 

didik merespon. 

 Peserta didik 

mempersiapkan keperluan 

belajar berhubungan 

dengan materi 

 Guru mengucapkan 

salam dan peserta didik 

menjawab salam 

 Peserta didik berdoa 

bersama sesuai 

kepercayaan masing—

masing 

 Guru memeriksa 

kehadiran peseta didik 

dan peserta didik 

merespon. 

 Guru mempersilahkan 

murid mengeluarkan 

keperluan belajar yang 

5 menit 
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Pertemuan Kedua 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

pembelajaran. berhubungan dengan 

materi pembelajaran. 

Apersepsi 

 Peserta didik menerima 

pertanyaan tentang materi 

sebelumnya yaitu konsep 

dasar titrasi. 

 Peserta didik menerima 

persepsi awal tentang 

materi yang akan diajarkan 

 Peserta didik menerima 

pertanyaan tentang 

materi sebelumnya yaitu 

konsep dasar titrasi. 

 Peserta didik menerima 

persepsi awal tentang 

materi yang akan 

diajarkan 

Motivasi 

 Peserta didik memahami 

gambaran/ manfaat 

mempelajari materi yang 

akan diajarkan dalam 

kehidupan. 

 Peserta didik memahami 

gambaran/ manfaat 

mempelajari materi yang 

akan diajarkan dalam 

kehidupan. 

Pemberi Acuan 

 Peserta didik mengetahui 

materi yang akan dibahas 

dengan menyampaikan 

tujuan dan indikator 

pembelajaran. 

 Peserta didik mengetahui 

materi yang akan dibahas 

dengan menyampaikan 

tujuan dan indikator 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti  

Mengamati 

 Peserta didik menyiapkan 

buku literatur dari berbagai 

sumber belajar yang 

berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

 Peserta didik mengamati 

materi tentang klasifikasi 

titrasi asam basa dan 

 Peserta didik menyiapkan 

buku literatur dari 

berbagai sumber belajar 

yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

 Peserta didik mengamati 

materi tentang klasifikasi 

titrasi asam basa dan 

10 

menit 
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Pertemuan Kedua 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

penghitungan titrasi 

 Peserta didik menyimak 

guru menerangkan 

pelajaran 

penghitungan titrasi 

 Peserta didik menyimak 

guru menerangkan 

pelajaran 

Menanya 

 Peserta didik mengajukan 

pertanyaan awal tentang 

hasil pengamatan dan 

penjelasan guru 

 Guru mengajukan 

pertanyaan awal tentang 

hasil pengamatan dan 

penjelasan guru 

40 

menit 

Mengumpulkan 

Data 

 Peserta didik menemukan 

bagaimana klasifikasi 

titrasi asam basa. 

 Peserta didik memahami 

dan membuat kurva titrasi 

dari berbagai percobaan 

melalui ChemCollective. 

 Peserta didik dapat 

melakukan perhitungan 

titrasi asam basa. 

 Peserta didik menemukan 

bagaimana klasifikasi 

titrasi asam basa. 

 Peserta didik membuat 

kurva berdasarkan 

klasifikasi titrasi 

 Peserta didik dapat 

melakukan perhitungan 

titrasi asam basa. 

Mengasosiasi 

 Peserta didik mampu 

melakukan perhitungan 

titrasi asam basa. 

 Peserta didik mengerjakan 

latihan soal tentang titrasi 

asam basa berdasarkan 

eksperimen pada 

ChemCollective 

 Peserta didik membuat 

kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari 

 Peserta didik mampu 

melakukan perhitungan 

titrasi asam basa. 

 Peserta didik 

mengerjakan latihan soal 

tentang titrasi asam basa 

 Peserta didik membuat 

kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari 

25 

menit 
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Pertemuan Kedua 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

Mengkomunikasi 

 Peserta didik saling 

berbagi informasi dengan 

peserta didik yang lainnya 

terkait informasi mengenai 

pembelajaran yang telah 

diperoleh 

 Peserta didik saling 

berbagi informasi dengan 

peserta didik yang 

lainnya terkait informasi 

mengenai pembelajaran 

yang telah diperoleh 

5 menit 

Penutup 

Evaluasi 

 Guru membimbing siswa 

untuk menyimpulkan hasil 

penyelidikan dan memberi 

penekanan mengenai 

titrasi asam basa 

berdasarkan eksperimen 

 Guru membimbing siswa 

untuk menyimpulkan 

hasil penyelidikan dan 

memberi penekanan 

mengenai titrasi Asam 

Basa  
5 menit 

 Peserta didik berdoa 

sesudah belajar sesuai 

kepercayaan masing-

masing 

 Peserta didik berdoa 

sesudah belajar sesuai 

kepercayaan masing-

masing 

 Guru menutup pertemuan 

dan mengucapkan salam. 

 Guru menutup pertemuan 

dan mengucapkan salam. 

 

Pertemuan Ketiga 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Orientasi 

 Guru mengucapkan salam 

dan peserta didik 

menjawab salam 

 Peserta didik berdoa 

 Guru mengucapkan 

salam dan peserta didik 

menjawab salam 

 Peserta didik berdoa 

5 menit 



123 

 

 

Pertemuan Ketiga 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

bersama sesuai 

kepercayaan masing—

masing 

 Guru memeriksa kehadiran 

peseta didik dan peserta 

didik merespon. 

 Peserta didik 

mempersiapkan keperluan 

belajar berhubungan 

dengan materi 

pembelajaran. 

bersama sesuai 

kepercayaan masing—

masing 

 Guru memeriksa 

kehadiran peseta didik 

dan peserta didik 

merespon. 

 Peserta didik 

mempersiapkan 

keperluan belajar 

berhubungan dengan 

materi pembelajaran. 

Apersepsi 

 Peserta didik menerima 

pertanyaan tentang materi 

sebelumnya yaitu 

perhitungan titrasi asam 

basa. 

 Peserta didik menerima 

persepsi awal tentang 

materi yang akan diajarkan 

 Peserta didik menerima 

pertanyaan tentang 

materi sebelumnya yaitu 

perhitungan titrasi asam 

basa. 

 Peserta didik menerima 

persepsi awal tentang 

materi yang akan 

diajarkan 

Motivasi 

 Peserta didik memahami 

gambaran/ manfaat 

mempelajari materi yang 

akan diajarkan dalam 

kehidupan. 

 Peserta didik memahami 

gambaran/ manfaat 

mempelajari materi yang 

akan diajarkan dalam 

kehidupan. 

Pemberi Acuan 

 Peserta didik mengetahui 

materi yang akan dibahas 

dengan menyampaikan 

 Peserta didik mengetahui 

materi yang akan dibahas 

dengan menyampaikan 
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Pertemuan Ketiga 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

tujuan dan indikator 

pembelajaran. 

tujuan dan indikator 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti  Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Peserta didik menyiapkan 

buku literatur dari berbagai 

sumber belajar yang 

berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

 Peserta didik mengamati 

alat dan bahan 

laboratorium di depan 

kelas untuk pelaksanaan 

titrasi. 

 Peserta didik 

menyesuaikan dan 

menyiapkan alat dan bahan 

titrasi sesuai media 

pembelajaran. 

 Peserta didik menyimak 

guru menerangkan 

pelajaran. 

 Peserta didik menyiapkan 

buku literatur dari 

berbagai sumber belajar 

yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

 Peserta didik mengamati 

alat dan bahan 

laboratorium di depan 

kelas untuk pelaksanaan 

titrasi. 

 Peserta didik 

menyesuaikan dan 

menyiapkan alat dan 

bahan titrasi sesuai media 

pembelajaran. 

 Peserta didik menyimak 

guru menerangkan 

pelajaran. 

5 menit 

Menanya 

 Peserta didik mengajukan 

pertanyaan awal tentang 

proses titrasi dan 

penjelasan guru 

 Peserta didik mengajukan 

pertanyaan awal tentang 

proses titrasi dan 

penjelasan guru 35 

menit 

Mengumpulkan 

Data 

 Peserta didik 

melaksanakan kegiatan 

titrasi asam basa secara 

langsung dengan alat-alat 

 Peserta didik menemukan 

proses kegiatan titrasi 

dari berbagai sumber 

belajar.  
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Pertemuan Ketiga 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

laboratorium 

 Peserta didik mengerjakan 

soal sesuai dengan titrasi  

 Peserta didik 

mengerjakan soal 

Mengasosiasi 

 Peserta didik merangkum 

kegiatan titrasi . 

 Peserta didik membuat 

kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari. 

 Peserta didik merangkum 

kegiatan titrasi . 

 Peserta didik membuat 

kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari. 

5 menit 

Mengkomunikasi 

 Peserta didik saling 

berbagi informasi dengan 

peserta didik yang lainnya 

terkait informasi mengenai 

pembelajaran yang telah 

diperoleh 

 Peserta didik saling 

berbagi informasi dengan 

peserta didik yang 

lainnya terkait informasi 

mengenai pembelajaran 

yang telah diperoleh 

5 menit 

Penutup  Penutup 

Evaluasi 

 Peserta didik mengerjaka 

soal post-test keterampilan 

generik sains secara 

individu 

 Peserta didik mengerjaka 

soal post-test 

keterampilan generik 

sains secara individu 

30 menit 

 Peserta didik 

menyimpulkan hasil 

penyelidikan dan memberi 

penekanan mengenai 

titrasi asam aasa 

berdasarkan eksperimen 

 Peserta didik 

menyimpulkan hasil 

penyelidikan dan 

memberi penekanan 

mengenai materi titrasi 

asam basa 
5 menit 

 Peserta didik bertanya 

materi yang kurang 

dipahami 

 Peserta didik bertanya 

materi yang kurang 

dipahami 

 Peserta didik berdoa  Peserta didik berdoa 
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Pertemuan Ketiga 2 X 45 Menit 

Tahap 

Pembelajaran 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Alokasi 

Waktu 

sesudah belajar sesuai 

kepercayaan masing-

masing 

sesudah belajar sesuai 

kepercayaan masing-

masing 

 Guru menutup pertemuan 

dan mengucapkan salam. 

 Guru menutup pertemuan 

dan mengucapkan salam. 

 

 



127 

 

 

 

KISI-KISI SOAL KETERAMPILAN GENERIK SAINS  

No. 
Kompetensi Dasar Tujuan 

Pembelajaran 

Indikator 

KGS 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Aspek 

Kognitif 

Nomor 

Butir Soal 

1. 

 

 

 

 

 

 

3.13 Menganalisis data 

hasil berbagai jenis 

titrasi asam basa. 

4.13 Menyimpulkan 

hasil analisis data 

percobaan titrasi asam-

basa. 

Memahami konsep 

dasar titrasi 

Pengamatan 

tidak 

langsung 

Menentukan alat dan 

bahan titrasi  

Peserta didik menentukan alat 

labor praktikum titrasi asam basa 

yang tepat dari wacana 

percobaan yang disediakan 

tentang persiapan pelaksanaan 

praktikum. 

C2 1,3 

Menentukan alat 

ukur pH yang sesuai 

Peserta didik menentukan alat 

ukur pH yang paling sesuai dari 

wacana tentang menentukan pH 

larutan. 

C1 2 

Mengidentifikasi 

sifat larutan 

berdasarkan 

indikator pH 

Peserta didik diminta 

menentukan sifat larutan dari 

wacana tentang pH larutan. 
C2 4 

Lampiran B.1 
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No. 
Kompetensi Dasar Tujuan 

Pembelajaran 

Indikator 

KGS 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Aspek 

Kognitif 

Nomor 

Butir Soal 

Memahami 

rangkaian alat titrasi 

Peserta didik menentukan 

keterangan yang tepat dari 

gambar titrasi yang disediakan.  

C2 5 

2. 

 

Menentukan 

indikator yang tepat 

pada titrasi asam  

basa.  

 

Kesadaran 

tentang 

skala 

besaran 

Mengidentifikasi 

indikator yang tepat 

pada titrasi asam 

basa  

Peserta didik menentukan 

indikator yang sesuai pada titrasi 

asam basa. 

C2 6, 7, 9 

Peserta didik menentukan 

indikator yang tepat berdasarkan 

kurva titrasi asam basa 

C2 8 

3. Menganalisis kadar 

asam atau basa. 

 Bahasa 

Simbolik 

Mengidentifikasi 

simbol senyawa  

berdasarkan sifat 

larutan 

  

Peserta didik mengidentifikasi 

senyawa yang tepat untuk 

percobaan titrasi asam basa. 

C1 10 

Peserta didik menentukan 

senyawa yang tepat berdasarkan 

sifat larutan. 

C1 11, 13 

Menganalisis kurva Peserta didik menentukan titik C1 12 
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No. 
Kompetensi Dasar Tujuan 

Pembelajaran 

Indikator 

KGS 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Aspek 

Kognitif 

Nomor 

Butir Soal 

titrasi asam atau 

basa.  

yang tepat berdasarkan  kurva 

titrasi asam basa yang 

disediakan. 

4. Menghitung 

konsentrasi asam 

atau basa 

Hukum 

Sebab 

Akibat 

Memahami tentang 

pH larutan dalam 

percobaan. 

Peserta didik mencari massa 

awal (sebab) sebelum proses 

titrasi. 

C3 14 

Memahami konsep 

dasar titrasi 

 

Peserta didik memprediksi akibat 

yang terjadi dari perlakuan yang 

diberikan terhadap pH larutan 

dalam praktikum titrasi. 

C5 15, 16, 17 

Melakukan 

percobaan titrasi 

asam dan basa  

 

Peserta didik menentukan urutan 

pelaksanaan titrasi asam basa 

yang telah diacak 
C2 

18 

 

5. Menghitung 

konsentrasi asam 

Pemodelan 

Matematika 

Menghitung 

konsentrasi  atau pH 

Peserta didik menghitung 

konsentrasi larutan yang akan 

C3 19 

C4 23 
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No. 
Kompetensi Dasar Tujuan 

Pembelajaran 

Indikator 

KGS 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Aspek 

Kognitif 

Nomor 

Butir Soal 

atau basa 

berdasarkan data 

titrasi asam basa. 

 

asam atau basa 

berdasarkan data 

titrasi asam basa 

 

dititrasi,  

Peserta didik menghitung massa 

zat dari larutan yang akan 

dititrasi. 

C4 20 

Peserta didik menghitung 

konsentrasi berdasarkan tabel 

larutan yang akan dititrasi. 

C3 21 

Peserta didik diminta 

menentukan pH larutan  dari 

proses titrasi.  

C4 22 

Peserta didik diminta 

menentukan pernyataan yang 

benar berdasarkan data titrasi 

C4 24 

6. Menganalisis kurva 

titrasi asam atau 

basa.   

Membangun 

Konsep 

 

Menganalisis kurva 

titrasi asam atau 

basa.  

Peserta didik menentukan 

senyawa yang tepat berdasarkan 

kurva titrasi yang disediakan. 

C2 25 
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No. 
Kompetensi Dasar Tujuan 

Pembelajaran 

Indikator 

KGS 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Aspek 

Kognitif 

Nomor 

Butir Soal 

Melakukan 

percobaan titrasi 

asam dan basa  

 

Memahami konsep  

percobaan titrasi 

asam basa. 

 

Peserta didik memilih langkah 

selanjutnya dari wacana tentang 

praktikum titrasi asam basa. 
C4 26 

Memahami konsep 

dasar titrasi 

 

Peserta didik memahami konsep 

dasar titrasi dari wacana 

C2 27 

C4 28 

Peserta didik menentukan zat 

yang tepat dari reaksi dan 

wacana yang disediakan. 

C4 29 

Menghitung 

konsentrasi asam 

atau basa 

berdasarkan data 

titrasi asam basa 

Menentukan nilai pH 

yang tepat 

berdasarkan konsep 

Peserta didik menentukan pH 

berdasarkan data titrasi dan 

konsep titrasi C2 30 
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INSTRUMEN SOAL KETERAMPILAN GENERIK SAINS  

No. Soal  Jawaban 

1. Peserta didik kelas XI MIPA ingin 

melaksanakan percobaan titrasi asam 

basa di laboratorium sekolah. Peserta 

didik diperintahkan untuk mengambil alat 

laboratorium yang dibutuhkan sebagai 

berikut, kecuali… 

a. Buret 

b. Erlenmeyer 

c. Pipet tetes 

d. Bunsen 

e. Pipet gondok 

 

d. Bunsen 

Peralatan yang dibutuhkan dalam 

titrasi asam basa yaitu : 

 Erlenmeyer 

 Buret 

 Statif 

 Klem 

 Pipet gondok 

 Pipet tetes 

2. Sinta ingin minum air, namun ia tidak 

tahu air minum di depannya aman untuk 

dikonsumsi atau tidak. Untuk 

mengetahuinya maka Sinta harus 

mengetahui pH air minum tersebut. Alat 

yang paling akurat untuk mengukur pH 

air minum tersebut adalah… 

a. Lakmus biru 

b. Lakmus merah 

c. Indikator universal 

d. pH meter 

e. Bromtimol biru 

 

d. pH meter 

pH meter adalah alat ukur pH yang 

paling akurat. 

Lampiran B.2 
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No. Soal  Jawaban 

3. Alat-alat laboratorium berikut ini yang 

tepat  untuk pelaksanaan percobaan titrasi 

ditunjukkan oleh… 

 

a. A, B dan C 

b. A, C dan D 

c. B, D dan E 

d. B, C dan E 

e. A, C dan E 

a. A, B dan C 

 

Peralatan yang dibutuhkan dalam 

titrasi asam basa yaitu : 

 Erlenmeyer 

 Buret 

 Statif 

 Klem 

 Pipet gondok 

 Pipet tetes 

4. Berdasarkan titrasi asam dan basa, 

penambahan larutan asam atau 

penambahan basa akan mengubah pH 

larutan tersebut. Perubahan pH larutan 

dapat ditandai dengan… 

a. Kenaikan suhu 

b. Penambahan volume 

c. Perubahan warna 

d. Terdapat gelembung 

e. Tidak terjadi perubahan 

c) perubahan warna 

Reaksi pada titrasi asam basa ditandai 

dengan perubahan warna. Apabila 

warna berubah tiba-tiba maka telah 

mencapai titik akhir titrasi. 

5. Perhatikan gambar berikut.  
d) Titrant-Indikator-Titrat 
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No. Soal  Jawaban 

 

Berdasarkan gambar di atas, urutan jenis 

larutan yang benar adalah… 

a. Indikator-Titrat-Titrant 

b. Titrat-Indikator-Titrat 

c. Titrant-Titrat-Indikator 

d. Titrant-Indikator-Titrat 

e. Indikator-Titrant-Titrat 

 

6. Pada penentuan kadar ammonia melalui 

titrasi dengan asam klorida, ternyata pH 

akhir titrasi adalah 5,12. Indikator yang 

sesuai untuk titrasi tersebut adalah.. 

a. Indigokarmen dengan trayek 

perubahan warna pada pH 11,4 – 13,0 

b. Fenolftalin dengan trayek perubahan 

warna pada pH 8,3 – 10,0 

c. Timol biru dengan trayek perubahan 

warna pada pH 8,0 – 10,0 

d. Metil merah dengan trayek perubahan 

warna pada pH 4,8 – 6,0 

e. Metil oren dengan trayek perubahan 

warna pada pH 3,1 – 4,4 

 

d) Metil merah dengan trayek 

perubahan warna pada pH 4,8 – 6,0 

 

7. Suatu percobaan, dilakukan titrasi antara b. Fenolftalein (8,3 – 10,0) 

A 

B 

C 
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No. Soal  Jawaban 

CH3COOH dengan NaOH. Dalam 

melakukan titrasi tersebut, praktikan harus 

memilih indikator yang akan digunakan. 

Indikator yang sesuai untuk titrasi berikut 

adalah… 

a. Metil oren (3,1 – 4,4) 

b. Metil merah (4,2 – 6,3) 

c. Bromtimol biru (6,0 – 7,6) 

d. Fenolftalein (8,3 – 10,0) 

e. Alzarin kuning R (10,1 – 12,0) 

Percobaan tersebut adalah titrasi 

anatara asam lemah dengan basa 

kuat. Pemilihan indikator 

sebaiknya pada titik ekuivalen. pH 

pada titik ekuivalen adalah 7- 

11. Maka indikator yang memiliki 

trayek pH sekitar titik ekuivalen 

dapat digunakan seperti indikator 

PP. 

8. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Berdasarkan kurva titrasi asam kuat dan 

basa kuat di atas, maka indikator yang 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi pH 

larutan adalah….. 

a. Metil oren dengan trayek perubahan 

warna pada pH 3,1 – 4,4 

b. Timol biru dengan trayek perubahan 

warna pada pH 8,0 – 10,0 

c. Fenolftalein dengan trayek pH 8,3 – 

10,0 

d. Alzarin kuning dengan trayek pH 

b) Timol biru dengan trayek perubahan 

warna pada pH 8,0 – 10,0 

c) Fenolftalein dengan trayek pH 8,3 – 

10,0 

 

Kurva titrasi yang ditujukkan adalah 

titrasi antara asam kuat dan basa kuat. 

Dalam titrasi ini, titik ekuivalennya 

ditunjukkan dengan pH 7. Maka 

penentuan indikator dengan memilih 

indikator yang trayek pH nya 

mendekati titik ekuivalen. 
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No. Soal  Jawaban 

10,1-12,0 

e. Kertas lakmus dengan perubahan 

warna merah dan biru 

 

9. Pada titrasi asam kuat basa lemah, 

indikator yang tepat digunakan untuk 

mengukur pH pada saat titik ekivalen 

terjadi adalah… 

a. Fenolftalein (8,3 – 10,0) 

b. Alzarin kuning R (10,1 – 12,0) 

c. Lakmus (Merah-Biru) 

d. Metil Merah (4,2 – 6,3) 

e. Bromtimol Biru (6,0 - 7,6) 

d. Metil merah (4,2 – 6,3) Metil 

merah memiliki trayek pH 4,2- 6,3 

sehingga dapat diguna-kan dalam 

mengukur pH saat titrasi asam kuat 

basa lemah dengan pH ekivalen < 

7. 

10. Perhatikan kurva titrasi berikut. 

 

Berdasarkan kurva tersebut, jika jumlah 

pereaksi titrant sama deng an jumlah 

pereaksi titrat, maka titik pada kurva yang 

tepat ditandai pada titik… 

a. A 

b. B 

c. C 

d. KOH 

Berdasarkan pilihan jawaban, yang 

termasuk basa kuat adalah Kalium 

Hidroksida 

0
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No. Soal  Jawaban 

d. D 

e. E 

 

11. Perhatikan senyawa berikut. 

1. HCl 

2. NaOH 

3. CH3COOH 

4. H2O 

5. H2SO4 

Peserta didik ingin melakukan titrasi 

antara larutan basa kuat dan asam lemah. 

Larutan yang bersifat basa kuat dan asam 

lemah ditunjukkan oleh nomor… 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 2 dan 5 

d. 1 dan 5 

e. 4 dan 3 

b. 2 dan 3 

 

1. HCl ( asam kuat) 

2. NaOH (basa kuat) 

3. CH3COOH (asam lemah) 

4. H2O (netral) 

5. H2SO4 (asam kuat) 

12. Perhatikan kurva titrasi berikut. 

 

c. C 

 

Titik ekuivalen adalah titik dimana 

jumlah mol asam sama dengan 

jumlah mol basa. Titik ekuivalen 

ditandai dengan titik C. 

0
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No. Soal  Jawaban 

Berdasarkan kurva tersebut, jika 

jumlah pereaksi titrant sama dengan 

jumlah pereaksi titrat, maka titik pada 

kurva yang tepat ditandai pada titik… 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

e. E 

 

13. Penentuan kadar asam cuka merupakan 

salah satu penerapan titrasi asam basa. 

Untuk menentukan kadar asam asetat pada 

asam cuka yang diperdagangkan, maka 

larutan tersbeut dapat dititrasi dengan……. 

a. HCl 

b. CH3COOH 

c. NaOH 

d. Na2CO3 

e. NH3 

 

b. NaOH 

Penerapan ini adalah contoh titrasi 

asam lemah dengan basa kuat. Asam 

asetat bertindak sebagai asam lemah 

dan basa kuat yang digunakan 

adalah NaOH. 

14. Ca(OH)2 10 mL dititrasi dengan HCl 0,2 

M sebanyak 15 mL. Massa Ca(OH)2 

yang diperlukan jika dilarutkan dalam 

100 mL air adalah ……. 

a. 2,5 gram 

b. 5,7 gram 

c. 7,4 gram 

d. 11,1 gram 

d) 11,1 gram 

 

 

Va x Ma x a = Vb x Mb x b 

15 x 0,2 x 1 = 10 x Mb x 2 

20 Mb = 3 

Mb = 0,15 M 

 

M = mol/volume 
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No. Soal  Jawaban 

e. 14,7 gram 
Mol = M. volume 

Mol = 0,15 x 0,1 

Mol = 0,15 mol 

 

Mol = gram /Mr 

Gram = mol . Mr 

Gram = 0,15 x 74 

Gram = 11,1 

15. Peserta didik melakukan titrasi asam kuat 

basa lemah. Dalam praktikum yang 

dilaksanakan basa bertindak sebagai 

titrant. Dalam pelaksanaan tersebut, yang 

terjadi dengan pH larutan adalah…. 

a. pH larutan akan naik 

b. pH larutan akan turun 

c. pH larutan akan naik lalu saat 

mencapai titik ekivalen pH 

menurun 

d. pH larutan akan naik dan saat  

titik ekivalen pH konstan 

e. pH larutan akan turun dan saat 

titik ekivalen pH konstan 

a. pH larutan akan naik 

jika larutan asam ditetesi dengan 

larutan basa, maka pH larutan akan 

naik. Jika pH larutan asam atau basa 

diplotkan sebagai fungsi dari volum 

larutan basa atau asam yang 

diteteskan, maka akan diperoleh 

suatu grafik yang disebut kurva 

titrasi. 

16. Seorang peneliti ingin membuat sebuah 

larutan netral, namun di laboratorium 

hanya tersedia 100 mL asam kuat HCl 

0,1 M dan 

100 mL basa kuat NaOH 1 M. Volume 

NaOH yang harus ditambahkan peneliti 

tersebut agar larutan yang dibuat 

a. 10 mL 

 

pH asam = -log H+ 

pH asam= -log 10 
-1

 

pH asam = 1 
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No. Soal  Jawaban 

memiliki pH netral adalah….. 

a. 10 mL 

b. 20 mL 

c. 25 mL 

d. 50 mL 

e. 100 mL 

pOH = - log OH- pOH = - log 1 

pOH = 0 

 

pH basa = 14-0 = 14 

 

n asam = M. V 

n asam = 10 
-1

 x 10 
-1 

n asam = 10 
-2 

 

n asam = 10 
-2 

n basa = M.V 

V = 10 
-2 

V = 10 ml 

17. Titrasi antara asam asetat dengan NaOH 

biasanya menggunakan indikator 

fenolftalein. Apabila pada penetapan 

kadar asam asetat dengan NaOH 

digunakan indikator metil merah (trayek 

pH 4,2-6,3), maka ……….. 

a. Konsentrasi berubah 

b. Perubahan warna terjadi lebih 

cepat 

c. Perubahan warna terjadi lebih 

lambat 

d. Kadar basa hilang 

e. Titik ekuivalen sama dengan  

titik akhir titrasi 

b) Perubahan warna terjadi 

lebih cepat 

Warna berubah terjadi lebih cepat 

karna indikator yang digunakan 

(metil merah) berada dibawah titik 

ekuivalennya, sehingga warna 

berubah sebelum mencapai titik 

ekuivalen. 
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No. Soal  Jawaban 

18. Perhatikan pelaksanaan kegiatan titrasi 

berikut. 

1) Mempersiapkan larutan 

2) Masukkan indikator 

3) Rangkai buret menggunakan 

statif dan klem 

4) Catat hasil pengamatan 

5) Memasukkan larutan yang 

tidak diketahui konsentrasi ke 

Erlenmeyer 

6) Tutup klep saat terjadi  

perubahan warna 

7) Memasukkan larutan yang 

diketahui konsentrasinya ke 

buret 

8) Buka klep secara perlahan-

lahan, diatur agar menetes 

sedikit demi sedikit 

Urutan pelaksanaan percobaan titrasi 

yang benar adalah…. 

a.   1-3-2-5-7-8-6-4 

b.  1-3-7-2-5-6-8-4 

c.   1-3-7-5-2-8-6-4 

d.  1-3-7-5-2-4-8-6 

e.   1-2-3-5-7-8-6-4 

c) 1-3-7-5-2-8-6-4 

19. Suatu sampel NaOH 40 mL tepat dititrasi 

dengan 100 mL larutan H2SO4 0,1 M. 

e) 0,5 M 
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No. Soal  Jawaban 

Konsentrasi dari sampel tersebut adalah…. 

a. 0,1 M 

b. 0,2 M 

c. 0,3 M 

d. 0,4 M 

e. 0,5 M 

 

Va x Ma x a = Vb x Mb x b 

40 mL x Ma x 1 = 100 mL x 0,1  x 2  

40 Ma = 20 Ma = 0,5 M 

20. Suatu padatan NaOH dilarutkan ke dalam 

air dengan volume 100 mL. Untuk 

menetralkan 20 mL NaOH diperlukan HCL 

sebanyak 50 mL 0,1 M.  Massa padatan 

NaOH yang diperlukan adalah…. 

a. 0,2 gram 

b. 0,5 gram 

c. 1 gram 

d. 1,5 gram 

e. 2 gram 

 

c) 1 gram 

 

 

Va x Ma x a = Vb x Mb x b 

50 mL x 0,1 x 1 = 20 mL x 0,1 x 

2 

Mb = 0,25 

 

 

n NaOH = 0,25/100 

 

 

maka, massa padatan NaOH 

adalah : 

gram NaOH = n x Mr gram NaOH = 

0,025 x 40 m NaOH = 1 gram 

21. Data titrasi 10 mL HCl 0,1 M dengan 

larutan KOH sebagai berikut. 

No Volume 

HCl (mL) 

Volume 

KOH 

(mL) 

1. 10 6 

a)  0,125 

Rata-rata volume HCl = 10 mL 

Rata-rata volume KOH = 8 mL  

Va x Ma x a = Vb x Mb x b 

10 mL x 0,1 x 1 = 8 mL x Mb x 1 

Mb = 0,125 M 
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No. Soal  Jawaban 

2. 10 8 

3. 10 10 

Berdasarkan tabel di atas, konsentrasi 

KOH adalah….  

a. 0,125 

b. 0,25 

c. 0,5 

d. 0,75 

e. 1 

 

22. CH3COOH 0,1 M dititrasi sebanyak 50 

ml dengan NaOH 0,1 M. Setelah titrasi 

dilakukan, nilai pH setelah penambahan 

10 ml ? (Ka = 1 x 10 
-5

) 

a. 5 -  log 4 

b. 5 -  log 5 

c. 4 – log 5 

d. 4 – log 1 

e. 5 – log 2 

a. 5 - log 4 

 

 

 

 

[H+] = 𝐾𝑎. 
𝑛 𝑎𝑠𝑎𝑚

 

𝑛 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑚 

[H+] =  1 x 10 
-5 4 𝑚𝑚𝑜𝑙

 

1 𝑚𝑚𝑜𝑙 

[H+] = 4 x 10 
-5

 

pH = - log 4 x 10 
-5

 

pH = 5 – log 4 
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23. Konsentrasi asam asetat pada label botol 

laboratorium sudah terhapus. Praktikan 

ingin mengetahui konsentrasi larutan 

tersebut dengan melakukan titrasi 

menggunakan NaOH 0,2 M, sehingga 

diperoleh data sebagai berikut. 

Larutan 
Percobaan 

1 2 3 

CH3COOH 

(mL) 
4,0 4,0 4,0 

NaOH (mL) 1,5 1,4 1,6 

Berdasakan data berikut, maka 

konsentrasi asam asetat adalah……. 

a. 0,05 M 

b. 0,075 M 

c. 0,1 M 

d. 0,2 M 

e. 0,5 M 

 

b) 0,075 M 

Va x Ma x a = Vb x Mb x b 

4 mL x Ma x 1 = 1,5 mL x 0,2 x 1 

 

Ma = 0,075 M 

24. Perhatikan tabel data titrasi berikut. 

 

Larutan 
Percobaan 

1 2 3 

CH3COOH 

(mL) 

4,0 4,0 4,0 

NaOH (mL) 1,5 1,4 1,6 

Berdasarkan data tersebut, pernyataan 

yang benar adalah… 

a. Larutan NaOH ditempatkan pada 

buret 

a. Larutan NaOH ditempatkan pada 

buret 

Larutan NaOH berperan sebagai 

titrant karena sudah dikatahui 

konsentrasinya sehingga ditempatkan 

pada buret. 
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b. Konsentrasi larutan HCl adalah 0,1 

M 

c. Konsentrasi larutan HCl adalah 0,07 

M 

d. Zat pentiter adalah HCl 

e. Indikator yang dapat digunakan 

metil oren (trayek 3,1-4,4) 

 

25. Perhatikan kurva titrasi di bawah. 

 

Kurva titrasi tersebut menunjukkan 

hasil titrasi antara larutan…. 

a. H2SO4 dan NaOH 

b. HCl dan H2SO4 

c. NaOH dan HCl 

d. HCl dan NH4OH 

e. CH3COOH dan Ba(OH)2 

 

e)  CH3COOH dan Ba(OH)2 

Kurva menunjukkan titrasi antara 

asam lemah dan basa kuat 

26. Peserta didik melaksanakan praktikum 

titrasi asam kuat dan basa kuat. Peserta 

didik menitrasi antara 20 mL larutan H2SO4 

dengan NaOH 0,1 M dan ditambahkan 

indikator PP. Titrasi dihentikan karena.... 

a. Volume H2SO4 sama dengan 

volume NaOH 

e) Larutan berubah warna secara 

tiba-tiba 

 

Titrasi telah mencapai titik akhir 

titrasi dengan perubahan warna. 
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b. Asam kuat basa kuat tepat habis 

bereaksi 

c. Larutan mencapai titik ekivalen 

d. Larutan telah mencapai pH 7 

e. Larutan berubah warna secara tiba-

tiba 

 

27. Larutan yang akan dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer dengan tujuan untuk 

mengetahui konsentrasinya disebut…. 

a. Indikator 

b. Larutan baku 

c. Titrasi 

d. Titrant 

e. Titrat 

 

c) titrat 

Titrat adalah larutan yang belum 

diketahui konsentrasinya dan 

dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. 

28. Perhatikan reaksi berikut.  

Asam + Basa → Garam + Air  

Berdasarkan reaksi berikut, titrasi asam 

basa disebut juga dengan……. 

a. Titrasi Redoks 

b. Titrasi Penetralan 

c. Argentometri 

d. Kompleksometri 

e. Titrasi pengendapan 

b) Titrasi penetralan 

Titrasi asam basa disebut titrasi 

penetralan atau asidimetri- alkalimetri 

karna titrasi ini berdasarkan reaksi 

penetralan atau netralisasi. 

29. Perhatikan reaksi berikut.  

Mg(OH)2 + 2HCl → Mg(OH)2 + 2H2O 

Berdasarkan reaksi berikut, Mg(OH)2  

ditambahkan 3 tetes metil merah dan 

b)  Asam Klorida 

Asam Klorida (HCl) bertindak 

sebagai titrant yaitu zat yang 

ditambahkan ke dalam titrat 
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dititrasi dengan HCl. Zat yang berfungsi 

sebagai titrant adalah… 

a. Metil merah 

b. Asam klorida 

c. Magnesium hidroksida 

d. Magnesium klorida 

e. Air 

 

30. Peserta didik melakukan titrasi antara 

CH3COOH dengan NaOH sehingga 

didapatkan data seperti berikut. 

Volume HCl 

0,1 M (mL) 

Volume 

NaOH 0,1 M 

(mL) 

pH 

25 0 2,87 

25 10 4,57 

25 20 5,35 

25 22 5,61 

25 24 6,12 

25 25 8,72 

25 26 10,29 

25 30 11,96 

25 40 12,36 

25 50 12,52 

Berdasarkan data titrasi berikut, titik 

ekuivalen ditunjukkan dengan nilai pH 

………… 

a. 2,87 

b. 6,12 

c. 8,72 

c)  8,72 

Titik ekuivalen ditandai ketika 

volume titrat dan titrant sama. 
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d. 10,29 

e. 12,5 
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KISI-KISI SOAL VALID (PRETEST-POSTTEST) 

No. 
Kompetensi Dasar Tujuan 

Pembelajaran 

Indikator 

KGS 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Aspek 

Kognitif 

Nomor 

Butir Soal 

1. 

 

 

 

 

 

 

3.13 Menganalisis data 

hasil berbagai jenis 

titrasi asam basa. 

4.13 Menyimpulkan 

hasil analisis data 

percobaan titrasi asam-

basa. 

Memahami konsep 

dasar titrasi 

Pengamatan 

tidak 

langsung 

Menentukan alat dan 

bahan titrasi  

Peserta didik menentukan alat 

labor praktikum titrasi asam basa 

yang tepat dari wacana 

percobaan yang disediakan 

tentang persiapan pelaksanaan 

praktikum. 

C2 1,3 

Menentukan alat 

ukur pH yang sesuai 

Peserta didik menentukan alat 

ukur pH yang paling sesuai dari 

wacana tentang menentukan pH 

larutan. 

C1 2 

Mengidentifikasi 

sifat larutan 

berdasarkan 

indikator pH 

Peserta didik diminta 

menentukan sifat larutan dari 

wacana tentang pH larutan. 
C2 4 

Memahami Peserta didik menentukan C2 5 

Lampiran B.3 



153 

 

 

No. 
Kompetensi Dasar Tujuan 

Pembelajaran 

Indikator 

KGS 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Aspek 

Kognitif 

Nomor 

Butir Soal 

rangkaian alat titrasi keterangan yang tepat dari 

gambar titrasi yang disediakan.  

2. 

 

Menentukan 

indikator yang tepat 

pada titrasi asam  

basa.  

 

Kesadaran 

tentang 

skala 

besaran 

Mengidentifikasi 

indikator yang tepat 

pada titrasi asam 

basa  

Peserta didik menentukan 

indikator yang sesuai pada titrasi 

asam basa. 

C2 6 

Peserta didik menentukan 

indikator yang tepat berdasarkan 

kurva titrasi asam basa 

C2 7 

3. Menganalisis kadar 

asam atau basa. 

 

Bahasa 

Simbolik 

Mengidentifikasi 

simbol senyawa  

berdasarkan sifat 

larutan 

  

Peserta didik mengidentifikasi 

senyawa yang tepat untuk 

percobaan titrasi asam basa. 

C1 8 

Peserta didik menentukan 

senyawa yang tepat berdasarkan 

sifat larutan. 

C1 9, 11 

Menganalisis kurva 

titrasi asam atau 

Peserta didik menentukan titik 

yang tepat berdasarkan  kurva 
C1 10 
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No. 
Kompetensi Dasar Tujuan 

Pembelajaran 

Indikator 

KGS 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Aspek 

Kognitif 

Nomor 

Butir Soal 

basa.  titrasi asam basa yang 

disediakan. 

4. Memahami konsep 

dasar titrasi 

 

Hukum 

Sebab 

Akibat 

Memahami tentang 

pH larutan dalam 

percobaan. 

Peserta didik memprediksi akibat 

yang terjadi dari perlakuan yang 

diberikan terhadap pH larutan 

dalam praktikum titrasi. 

C5  12 

 Melakukan 

percobaan titrasi 

asam dan basa  

 

 

 Peserta didik menentukan urutan 

pelaksanaan titrasi asam basa 

yang telah diacak 
C2 

13 

 

5. Menghitung 

konsentrasi asam 

atau basa 

berdasarkan data 

titrasi asam basa. 

Pemodelan 

Matematika 

Menghitung 

konsentrasi  atau pH 

asam atau basa 

berdasarkan data 

titrasi asam basa 

 

Peserta didik menghitung 

konsentrasi larutan yang akan 

dititrasi,  

C3 14 

C4 17 

Peserta didik menghitung massa 

zat dari larutan yang akan 

dititrasi. 

C4 15 
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No. 
Kompetensi Dasar Tujuan 

Pembelajaran 

Indikator 

KGS 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Aspek 

Kognitif 

Nomor 

Butir Soal 

 Peserta didik menghitung 

konsentrasi berdasarkan tabel 

larutan yang akan dititrasi. 

C3 16 

Peserta didik diminta 

menentukan pernyataan yang 

benar berdasarkan data titrasi 

C4 18 

6. Menganalisis kurva 

titrasi asam atau 

basa.   

Membangun 

Konsep 

 

Menganalisis kurva 

titrasi asam atau 

basa.  

Peserta didik menentukan 

senyawa yang tepat berdasarkan 

kurva titrasi yang disediakan. 

C2 19 

Melakukan Memahami konsep  Peserta didik memilih langkah C4 20 
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No. 
Kompetensi Dasar Tujuan 

Pembelajaran 

Indikator 

KGS 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Aspek 

Kognitif 

Nomor 

Butir Soal 

percobaan titrasi 

asam dan basa  

 

percobaan titrasi 

asam basa. 

 

selanjutnya dari wacana tentang 

praktikum titrasi asam basa. 

Memahami konsep 

dasar titrasi 

 

Peserta didik memahami konsep 

dasar titrasi dari wacana 
C2 21 

Peserta didik menentukan zat 

yang tepat dari reaksi dan 

wacana yang disediakan. 

C4 22 

Menghitung 

konsentrasi asam 

atau basa 

berdasarkan data 

titrasi asam basa 

Menentukan nilai pH 

yang tepat 

berdasarkan konsep 

Peserta didik menentukan pH 

berdasarkan data titrasi dan 

konsep titrasi C2 23 
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SOAL UJI KOMPETENSI MATERI TITRASI ASAM BASA 

Nama : _____________________ 

Kelas : _____________________ 

No.Absen : _____________________ 

 

Petunjuk :  

1) Tulis identitas pada lembar soal yang tersedia. 

2) Bacalah soal dengan saksama. 

3) Pilihlah jawaban yang paling benar pada soal di bawah ini dengan memberi tanda 

silang (X)  pada huruf a, b, c, d atau e. 

 

1. Peserta didik kelas XI MIPA 

ingin melaksanakan percobaan 

titrasi asam basa di laboratorium 

sekolah. Peserta didik 

diperintahkan untuk mengambil 

alat laboratorium yang 

dibutuhkan sebagai berikut, 

kecuali… 

a. Buret 

b. Erlenmeyer 

c. Pipet tetes 

d. Bunsen 

e. Pipet gondok 

2. Sinta ingin minum air, namun ia 

tidak tahu air minum di 

depannya aman untuk 

dikonsumsi atau tidak. Untuk 

mengetahuinya maka Sinta 

harus mengetahui pH air minum 

tersebut. Alat yang paling akurat 

untuk mengukur pH air minum 

tersebut adalah… 

a. Lakmus biru 

b. Lakmus merah 

c. Indikator universal 

d. pH meter 

e. Bromtimol biru 

3. Alat-alat laboratorium berikut ini 

yang tepat untuk pelaksanaan 

percobaan titrasi ditunjukkan 

oleh… 

 

a. A, B dan C 

b. A, C dan D 

c. B, D dan E 

d. B, C dan E 

e. A, C dan D 

Lampiran B.4 
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4. Berdasarkan titrasi asam dan basa, 

penambahan larutan asam atau 

penambahan basa akan mengubah 

pH larutan tersebut. Perubahan pH 

larutan dapat ditandai dengan… 

a. Kenaikan suhu 

b. Penambahan volume 

c. Perubahan warna 

d. Terdapat gelembung 

e. Tidak terjadi perubahan 

5. Perhatikan gambar berikut. 

 

Berdasarkan gambar di atas, urutan 

jenis larutan yang benar adalah… 

a. Indikator-Titrat-Titrant 

b. Titrat-Indikator-Titrat 

c. Titrant-Titrat-Indikator 

d. Titrant-Indikator-Titrat 

e. Indikator-Titrant-Titrat 

6. Pada penentuan kadar ammonia 

melalui titrasi dengan asam klorida, 

ternyata pH akhir titrasi adalah 

5,12. Indikator yang sesuai untuk 

titrasi tersebut adalah.. 

a. Indigokarmen dengan 

trayek perubahan warna 

pada pH 11,4 – 13,0 

b. Fenolftalin dengan 

trayek perubahan warna 

pada pH 8,3 – 10,0 

c. Timol biru dengan 

trayek perubahan warna 

pada pH 8,0 – 10,0 

d. Metil merah dengan 

trayek perubahan warna 

pada pH 4,8 – 6,0 

e. Metil oren dengan 

trayek perubahan warna 

pada pH 3,1 – 4,4 

 

 

 

7. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Berdasarkan kurva titrasi asam kuat 

dan basa kuat di atas, maka 

indikator yang dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi pH larutan 

adalah….. 

A 

C 

B 
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a. Metil oren dengan trayek 

perubahan warna pada pH 

3,1 – 4,4 

b. Timol biru dengan trayek 

perubahan warna pada pH 

8,0 – 10,0 

c. Fenolftalein dengan trayek 

pH 8,3 – 10,0 

d. Alzarin kuning dengan 

trayek pH 10,1-12,0 

e. Kertas lakmus dengan 

perubahan warna merah dan 

biru 

8. Peserta didik ingin melaksanakan 

praktikum titrasi asam lemah dan 

basa kuat. Dalam kegiatan 

praktikum telah disediakan asam 

lemah berupa asam cuka. Untuk 

melaksanakan praktikum, peserta 

didik harus memilih basa kuat yang 

tepat yaitu… 

a. NH3 

b. KOH 

c. Al(OH)3 

d. C5H5N 

e. HCOOH 

9. Perhatikan senyawa berikut. 

1) HCl 

2) NaOH 

3) CH3COOH 

4) H2O 

5) H2SO4 

Peserta didik ingin melakukan 

titrasi antara larutan basa kuat dan 

asam lemah. Larutan yang bersifat 

basa kuat dan asam lemah 

ditunjukkan oleh nomor… 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 2 dan 5 

d. 1 dan 5  

e. 4 dan 3 

 

10. Perhatikan kurva titrasi berikut. 

 

Berdasarkan kurva tersebut, jika 

jumlah pereaksi titrant sama dengan 

jumlah pereaksi titrat, maka titik 

pada kurva yang tepat ditandai pada 

titik… 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

e. E 

0
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11. Penentuan kadar asam cuka 

merupakan salah satu penerapan 

titrasi asam basa. Untuk 

menentukan kadar asam asetat pada 

asam cuka yang diperdagangkan, 

maka larutan tersbeut dapat dititrasi 

dengan……. 

a. HCl 

b. CH3COOH 

c. NaOH 

d. Na2CO3 

e. NH3 

12. Titrasi antara asam asetat dengan 

NaOH biasanya menggunakan 

indikator fenolftalein. Apabila pada 

penetapan kadar asam asetat 

dengan NaOH digunakan indikator 

metil merah (trayek pH 4,2-6,3), 

maka ……….. 

a. Konsentrasi berubah 

b. Perubahan warna terjadi 

lebih cepat 

c. Perubahan warna terjadi 

lebih lambat 

d. Kadar basa hilang 

e. Titik ekuivalen sama dengan 

titik akhir titrasi 

13. Perhatikan pelaksanaan kegiatan 

titrasi berikut. 

1) Mempersiapkan larutan 

2) Masukkan indikator 

3) Rangkai buret 

menggunakan statif dan 

klem 

4) Catat hasil pengamatan 

5) Memasukkan larutan yang 

tidak diketahui konsentrasi 

ke Erlenmeyer 

6) Tutup klep saat terjadi 

perubahan warna 

7) Memasukkan larutan yang 

diketahui konsentrasinya ke 

buret 

8) Buka klep secara perlahan-

lahan, diatur agar menetes 

sedikit demi sedikit 

Urutan pelaksanaan percobaan 

titrasi yang benar adalah…. 

a. 1-3-2-5-7-8-6-4 

b. 1-3-7-2-5-6-8-4 

c. 1-3-7-5-2-8-6-4 

d. 1-3-7-5-2-4-8-6 

e. 1-2-3-5-7-8-6-4 

14. Suatu sampel NaOH 40 mL tepat 

dititrasi dengan 100 mL larutan 

H2SO4 0,1 M. Konsentrasi dari 

sampel tersebut adalah…. 

a. 0,1 M 

b. 0,2 M 

c. 0,3 M 

d. 0,4 M 

e. 0,5 M 

15. Suatu padatan NaOH dilarutkan ke 

dalam air dengan volume 100 mL. 

Untuk menetralkan 20 mL NaOH 

diperlukan HCL sebanyak 50 mL 
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0,1 M.  Massa padatan NaOH yang 

diperlukan adalah…. 

a. 0,2 gram 

b. 0,5 gram 

c. 1 gram 

d. 1,5 gram 

e. 2 gram 

16. Data titrasi 10 mL HCl 0,1 M 

dengan larutan KOH sebagai 

berikut. 

No Volume 

HCl (mL) 

Volume 

KOH (mL) 

1. 10 6 

2. 10 8 

3. 10 10 

Berdasarkan tabel di atas, 

konsentrasi KOH adalah….  

a. 0,125 M 

b. 0,25 M 

c. 0,5 M  

d. 0,75 M 

e. 1 M 

17. Konsentrasi asam asetat pada label 

botol laboratorium sudah terhapus. 

Praktikan ingin mengetahui 

konsentrasi larutan tersebut dengan 

melakukan titrasi menggunakan 

NaOH 0,2 M, sehingga diperoleh 

data sebagai berikut. 

 

Larutan 
Percobaan 

1 2 3 

CH3COOH 

(mL) 
4,0 4,0 4,0 

NaOH (mL) 1,5 1,4 1,6 

Berdasakan data berikut, maka 

konsentrasi asam asetat 

adalah……. 

a. 0,05 M 

b. 0,075 M 

c. 0,1 M 

d. 0,2 M 

e. 0,5 M 

18. Perhatikan tabel data titrasi berikut. 

 

Larutan 
Percobaan 

1 2 3 

CH3COOH 

(mL) 

4,0 4,0 4,0 

NaOH (mL) 1,5 1,4 1,6 

Berdasarkan data tersebut, 

pernyataan yang benar adalah… 

a. Larutan NaOH ditempatkan 

pada buret 

b. Konsentrasi larutan CH3COOH 

adalah 0,1 M 

c. Konsentrasi larutan CH3COOH  

adalah 0,07 M 

d. Zat pentiter adalah CH3COOH 

e. Indikator yang dapat digunakan 

metil oren (trayek 3,1-4,4) 

19. Perhatikan kurva titrasi di bawah. 
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Kurva titrasi tersebut menunjukkan 

hasil titrasi antara larutan…. 

a. H2SO4 dan NaOH 

b. HCl dan H2SO4 

c. NaOH dan HCl 

d. HCl dan NH4OH 

e. CH3COOH dan Ba(OH)2 

20. Peserta didik melaksanakan 

praktikum titrasi asam kuat dan 

basa kuat. Peserta didik menitrasi 

antara 20 mL larutan H2SO4 dengan 

NaOH 0,1 M dan ditambahkan 

indikator PP. Titrasi dihentikan 

karena.... 

a. Volume H2SO4 sama 

dengan volume NaOH 

b. Asam kuat basa kuat 

tepat habis bereaksi 

c. Larutan mencapai titik 

ekivalen 

d. Larutan telah mencapai 

pH 7 

e. Larutan berubah warna 

secara tiba-tiba 

21. Larutan yang akan dimasukkan ke 

dalam erlenmeyer dengan tujuan 

untuk mengetahui konsentrasinya 

disebut…. 

a. Indikator 

b. Larutan baku 

c. Titrasi 

d. Titrant 

e. Titrat 

22. Perhatikan reaksi berikut.  

Mg(OH)2 + 2HCl → Mg(OH)2 + 

2H2O 

Berdasarkan reaksi berikut, 

Mg(OH)2  ditambahkan 3 tetes 

metil merah dan dititrasi dengan 

HCl. Zat yang berfungsi sebagai 

titrant adalah… 

a. Metil merah 

b. Asam klorida 

c. Magnesium hidroksida 

d. Magnesium klorida 

e. Air 

23. Peserta didik melakukan titrasi 

antara CH3COOH dengan NaOH 

sehingga didapatkan data seperti 

berikut. 

Volume HCl 0,1 

M (mL) 

Volume NaOH 

0,1 M (mL) 

pH 

25 0 2,87 

25 10 4,57 

25 20 5,35 

25 22 5,61 

25 24 6,12 

25 25 8,72 

25 26 10,29 

25 30 11,96 

0

5

10

15

0 20 40 60

p
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Volume Titrant (mL) 

pH
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Volume HCl 0,1 

M (mL) 

Volume NaOH 

0,1 M (mL) 

pH 

25 40 12,36 

25 50 12,52 

Berdasarkan data titrasi berikut, 

titik ekuivalen ditunjukkan dengan 

nilai pH ………… 

a. 2,87 

b. 6,12 

c. 8,72 

d. 10,29 

e. 12,5 
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MATRIKS 

No. 

Soal 

Indikator Keterampilan 

Generik Sains 

Indikator Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Pengamatan tidak 

langsung 

          

2           

3           

4           

5           

6 
Kesadaran skala besaran 

          

7           

8 

Bahasa simbolik 

          

9           

10           

11           

12 
Hukum sebab akibat 

          

13           

14 

Pemodelan Matematika 

          

15           

16           

17           

18           

19 

Membangun konsep 

          

20           

21           

22           

23           

 

 

 

  

Lampiran B.5 
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KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET RESPON PESERTA DIDIK 

TERHADAP MEDIA VIRTUAL CHEMISTRY LABORATORY 

(CHEMCOLLECTIVE) 

Aspek 

Penilaian 

Indikator No. Butir 

Aspek 

Materi/Isi 

1.  Pembelajaran lebih menarik  1,3 

2. Kemampuan media dalam menjelaskan 

pembelajaran 

2, 8 

3. Mengatasi sifat pasif siswa 7 

Aspek Media 

1. Kemudahan mengakses aplikasi 4,  

2. Kemudahan penggunaan aplikasi 5, 6 

Aspek 

Bahasa 

1. Pemahaman bahasa 9 

Penyajian 1. Keterbacaan keterangan pada media 10 

 

  

Lampiran B.6 
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LEMBAR ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP 

IMPLEMENTASI MEDIA VIRTUAL CHEMISTRY LABORATORY 

(CHEMCOLLECTIVE) 

Nama  : 

Kelas  :  

No. Absen :  

Sekolah : 

 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Bacalah dengan cermat setiap pertanyaan yang ada pada angket anda. 

2. Pada setiap pertanyaan, terdapat lima pilihan jawaban. Pilihlah salah satu yang 

dianggap paling sesuai  dengan memberi tanda chek () pada kolom yang 

disediakan.  

Keterangan Jawaban : 

SS, bila anda sangat setuju 

S, bila anda setuju 

TS, bila anda tidak setuju 

STS, bila anda sangat tidak setuju 

3. Jawablah pertanyaan dengan jujur sesuai pengalaman anda. Setiap pertanyaan 

tidak lebih dari satu jawaban.  

 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1. Saya semangat mengikuti praktikum titrasi 

asam basa dengan media VCL-CC  

    

2. Saya mengerti materi titrasi asam basa 

dengan menggunakan VCL-CC 

    

3. Saya tertarik menggunakan aplikasi VCL-

CC untuk praktikum selanjutnya 

    

4. Saya membuat perlakuan yang berbeda pada     

Lampiran B.7 
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No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

praktikum titrasi asam basa 

5. Saya merasa pembelajaran praktikum titrasi 

asam basa dapat dipahami lebih mudah 

dengan aplikasi VCL-CC 

    

6. Saya dapat mengakses aplikasi dengan 

mudah  

    

7. Saya dapat melakukan praktikum dengan 

aplikasi VCL-CC dengan baik 

    

8. Saya memahami dengan mudah bahasa yang 

digunakan pada aplikasi VCL-CC 

    

9. Saya mengerti semua instruksi yang terdapat 

pada aplikasi VCL-CC 

    

10. Saya memahami bahasa/simbol/angka serta 

keterangan yang digunakan pada media 

VCL-CC dengan jelas 

    

(Sumber : Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

Komentar/Saran 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BEBAS/TIDAK 

TERSTRUKTUR 

 

1. Apakah kamu dapat mengerjakan soal yang diberikan dengan baik? 

2. Menurut kamu, apa kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut? 

3. Apakah tergambar cara melakukan titrasi dengan bantuan media/melihat 

buku? 

4. Apakah kamu dapat menentukan skala dalam soal? 

5. Bagaiman cara kamu mengingat alat-alat praktikum pada materi titrasi? 

6. Apakah kamu dapat menyelesainkan perhitungan pada soal? Apak kesulitan 

dalam memecahkannya? 

7. Apakah kamu bisa mengaitkan konsep / materi yang telah dipelajari 

sebelumnya dengan materi titrasi ini? 

8. Apakah tergambarkan proses praktikum di laboratorium melalui media/buku? 

9. Apa kesulitan selama belajar materi titrasi asam basa? 

10. Apakah pertemuan yang dilaksanakan cukup untuk membuat kamu paham 

pada materi pelajaran? 

  

Lampiran B.7 
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Lampiran C.1 
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Hasil Reliabilitas Uji Coba Instrumen Tes KGS 

Rata-rata : 17,45 

Simpang Baku : 4,45 

Korelasi XY : 0,73 

Realibitas Tes : 0,84 

Kode 

Subjek 
Skor Ganjil Skor Genap Skor Total 

S1 10 11 21 

S2 11 10 21 

S3 10 9 19 

S4 10 10 20 

S5 12 11 23 

S6 10 7 17 

S7 7 6 13 

S8 8 8 16 

S9 7 8 15 

S10 7 5 12 

S11 9 9 18 

S12 4 8 12 

S13 10 11 21 

S14 8 10 18 

S15 14 10 24 

S16 8 9 17 

S17 5 6 11 

S18 7 9 16 

S19 5 5 10 

S20 12 11 23 

S21 11 11 22 

S22 8 6 14 

S23 10 8 18 

S24 10 9 19 

S25 12 8 20 

S26 9 10 19 

S27 9 11 20 

S28 8 6 14 

S29 8 3 7 

S30 4 11 23 

S31 10 10 20 

S32 13 10 23 

S33 5 5 10 

Lampiran C.2 
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Hasil Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba Instrumen Tes KGS 

Jumlah Subjek : 33 

Butir Soal : 30 

No. Butir Soal Jumlah Betul Taraf Kesukaran (%) Tafsiran 

1 23 69,7 Sedang 

2 23 69,7 Sedang 

3 23 69,7 Sedang 

4 23 69,7 Sedang 

5 10 29,3 Sukar 

6 9 27,27 Sukar 

8 7 21,21 Sukar 

10 27 81,82 Mudah 

11 29 87,88 Mudah 

12 28 84,85 Mudah 

13 30 90,91 Mudah 

17 8 24,24 Sukar 

18 26 78,79 Mudah 

19 20 60,61 Sedang 

20 7 21,21 Sukar 

21 23 69,7 Sedang 

23 23 69,7 Sedang 

24 27 81,82 Mudah 

25 23 69,7 Sedang 

26 28 84,85 Mudah 

27 28 84,85 Mudah 

29 13 39,39 Sedang 

30 15 45,45 Sedang 
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Hasil Daya Pembeda Uji Coba Instrumen Tes KGS 

Jumlah Subjek : 33 

Klp atas/bawah (n) : 9 

Butir Soal  : 30 

No. Butir 

Soal 
Kel. Atas 

Kel. 

Bawah 
Beda 

Indeks DP 

(%) 

Kriteria 

1 8 4 4 44,4 Baik 

2 8 3 5 55,56 Baik 

3 8 4 4 44,44 Baik 

4 8 4 4 44,44 Baik 

5 5 2 4 44,44 Baik 

6 9 6 3 33,33 Cukup 

8 9 8 2 22,22 Cukup 

10 9 5 4 44,44 Baik 

11 9 5 4 44,44 Baik 

12 9 6 3 33,33 Cukup 

13 9 7 2 22,22 Cukup 

17 9 4 5 55,56 Baik 

18 9 4 5 55,56 Baik 

19 7 2 5 55,56 Baik 

20 5 0 5 55,56 Baik 

21 8 4 4 44,44 Baik 

23 9 4 5 55,56 Baik 

24 8 4 4 44,4 Baik 

25 9 5 4 44,44 Baik 

26 8 6 2 22,22 Cukup 

27 9 5 4 44,44 Baik 

29 7 2 5 55,56 Baik 

30 6 2 4 44,44 Baik 
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Hasil Ulangan Kelas Sampel 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nama Nilai  Nama Nilai 

Abdel Aulia Amarfazira 80 Abdi Ardillah 85 

Alicia Mazza 75 Aliya Titania Amanda 85 

Aliya Nashwa Ramadhani 75 Alyshya Zafira Akmal 75 

Anjeli Maliika Aurelia 75 Ardiansyah Putra H. 75 

Azaura Yasirly Amrina 75 Bagus Chrismanto M. 85 

Cakra Yudha Pamungkas 80 Bernard Saif Nazhif H. 85 

Claudia  Aurel Titania 80 Christina Pranatalia T. 75 

Diandra Garneta  75 Christover Lourent P. 75 

Fadhil Muhammad Rizki 80 Egi Arya Perdana 75 

Fazle Mawla Pasha Pahlefi 100 Fauzan Apriansyah 85 

Hanifah El Faizah 80 Febrina Harnita 85 

Hanum Kusuma Fauzi 75 Fhelga Noviandra Fitri 85 

Ilmi Ananda Putri Yuliani 80 Fransisca Mariana 85 

Jeihan Wiranatha  80 Fransisca Mariani 85 

Jenie Agrifa  80 Indra Yuwana 85 

Juan Krisostomus Bano 80 Intan Nuraini 60 

Kania Aryani  80 Joseph Tumpal Benedict  75 

Kristiano Salosa 80 Khansa Monika 85 

Lydia Apritika Br Panjaitan 100 M. Akbar Perdana 85 

M. Fadhil Adika 75 M Bima Ramadhan 85 

Nadia Eriananda Irwandono 80 Mohammad Rafli 85 

Naila Nathania 100 Muhammad Fahrezi  75 

Nanda Syafa Waldayana 80 Naila Chairiyah 75 

Nathania Feranika Sinuraya 80 Naswa Atha Keisha 85 

Nesya Ayu Nabila 75 Nasya Adjeng Ali Nabila 85 

Regita Ayu Putri Wulandari 80 Raisha Nadhira Rizanti 85 

Reyza Adyatma 100 Regita Dwi Metri 85 

Sabrina Assyifa Nabila 75 Rozaq Nur Ahmad 85 

Salsabila Syifa Maharani 80 Salwa Aufa Salsabila 85 

Sebastian Edgar Rimbun Si 80 Satrya Muda Putra Dera 75 

Shakila Refani 80 Sieren Putri Ziza Nugraha 85 

Shane Viola Gracia 75 Triendhara Fatikasari 85 

Sheila Salsabila Putri Siregar 75 Vanessa Louise Regata  85 

Taqiya Mafaza 80 Vania Khairani Venas 100 

Wibi Pambudi 80 Vito Petrus Gilbert. S 85 

Zikry Huda Hermawan 75 Yazza Cappy Yoland H. 85 

Lampiran C.3 
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REKAPITULASI SKOR KETERAMPILAN GENERIK SAINS 

KELAS EKSPERIMEN 

 

No. Nama Peserta Didik 
Skor KGS 

Pretest Posttest 

1 Abdel Aulia Amarfazira 39 87 

2 Alicia Mazza 35 87 

3 Aliya Nashwa Ramadhani 43 91 

4 Anjeli Maliika Aurelia 35 87 

5 Cakra Yudha Pamungkas 43 91 

6 Claudia  Aurel Titania 57 91 

7 Diandra Garneta  22 78 

8 Fadhil Muhammad Rizki 22 74 

9 Fazle Mawla Pasha Pahlefi 35 87 

10 Hanifah El Faizah 57 96 

11 Hanum Kusuma Fauzi 30 87 

12 Ilmi Ananda Putri Yuliani 52 91 

13 Jeihan Wiranatha  35 78 

14 Jenie Agrifa  57 78 

15 Juan Krisostomus Bano 48 78 

16 Kania Aryani  43 83 

17 Kristiano Salosa 43 96 

18 Lydia Apritika Br Panjaitan 26 74 

19 M. Fadhil Adika 26 83 

20 Nadia Eriananda Irwandono 39 74 

21 Naila Nathania 30 91 

22 Nanda Syafa Waldayana 52 91 

23 Nathania Feranika Sinuraya 30 83 

24 Nesya Ayu Nabila 26 83 

25 Regita Ayu Putri Wulandari 52 96 

26 Sabrina Assyifa Nabila 30 83 

27 Salsabila Syifa Maharani 43 83 

28 Shakila Refani 30 83 

29 Shane Viola Gracia 26 78 

30 Sheila Salsabila Putri Siregar 35 91 

31 Taqiya Mafaza 43 87 

32 Wibi Pambudi 43 87 

33 Zikry Huda Hermawan 30 78 

Rata-rata 38.21 84.98 

 

REKAPITULASI SKOR KETERAMPILAN GENERIK SAINS 
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KELAS KONTROL 

 

No. Nama Peserta Didik 
Skor KGS 

Pretest Posttest 

1 Abdi Ardillah 35 83 

2 Aliya Titania Amanda 39 87 

3 Ardiansyah Putra Herlangga 22 65 

4 Bagus Chrismanto Manulang 26 74 

5 Bernard Saif Nazhif Hidayat 39 78 

6 Christina Pranatalia Tanjung 26 65 

7 Christover Lourent Panjaitan 30 65 

8 Egi Arya Perdana 43 74 

9 Fauzan Apriansyah 35 74 

10 Febrina Harnita 35 78 

11 Fhelga Noviandra Fitri 43 83 

12 Fransisca Mariana 43 83 

13 Fransisca Mariani 43 83 

14 Indra Yuwana 22 65 

15 Intan Nuraini 35 78 

16 Joseph Tumpal Benedict H 30 65 

17 M. Akbar Perdana 30 74 

18 M Bima Ramadhan 39 74 

19 Mohammad Rafli 39 65 

20 Muhammad Fahrezi  22 78 

21 Naila Chairiyah 48 87 

22 Naswa Atha Keisha 35 70 

23 Nasya Adjeng Ali Nabila 43 83 

24 Raisha Nadhira Rizanti 52 83 

25 Regita Dwi Metri 26 78 

26 Rozaq Nur Ahmad 39 70 

27 Salwa Aufa Salsabila 43 74 

28 Satrya Muda Putra Dera 30 70 

29 Sieren Putri Ziza Nugraha 26 78 

30 Triendhara Fatikasari 26 83 

31 Vanessa Louise Regata  48 87 

32 Vania Khairani Venas 26 65 

33 Vito Petrus Gilbert. S 35 70 

34 Yazza Cappy Yoland Harahap 35 70 

Rata-rata 35.04 75.19 

 

 

  



177 

 

 

 

REKAPITULASI SKOR KETERAMPILAN GENERIK SAINS  

PER INDIKATOR 

 

No. Indikator KGS 

Rata-Rata Skor KGS 

Eksperimen Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

1 Pengamatan tak 

langsung 
12 28.8 10.8 26.6 

2 Kesadaran skala 

besaran 
15.5 32.5 12 31 

3 Bahasa simbolik 18.25 31.5 16.25 26.25 

4 Hukum sebab 

akibat 
11.5 29 22.5 32 

5 Pemodelan 

matematika 
9.6 30.8 7 25 

6 Membangun 

konsep 
10.6 20 10.2 20 

Jumlah 12.9 28.8 13.1 26.7 
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 KLASIFIKASI N-GAIN KETERAMPILAN GENERIK SAINS 

 KELAS EKSPERIMEN 

No. Nama Peserta Didik Pretest Posttest N-Gain Kategori 

1 Abdel Aulia Amarfazira 39 87 0.79 Tinggi 

2 Alicia Mazza 35 87 0.8 Tinggi 

3 Aliya Nashwa Ramadhani 43 91 0.85 Tinggi 

4 Anjeli Maliika Aurelia 35 87 0.8 Tinggi 

5 Cakra Yudha Pamungkas 43 91 0.85 Tinggi 

6 Claudia  Aurel Titania 57 91 0.8 Tinggi 

7 Diandra Garneta  22 78 0.72 Tinggi 

8 Fadhil Muhammad Rizki 22 74 0.67 Sedang 

9 Fazle Mawla Pasha Pahlefi 35 87 0.8 Tinggi 

10 Hanifah El Faizah 57 96 0.9 Tinggi 

11 Hanum Kusuma Fauzi 30 87 0.81 Tinggi 

12 Ilmi Ananda Putri Yuliani 52 91 0.82 Tinggi 

13 Jeihan Wiranatha  35 78 0.67 Sedang 

14 Jenie Agrifa  57 78 0.5 Sedang 

15 Juan Krisostomus Bano 48 78 0.58 Sedang 

16 Kania Aryani  43 83 0.69 Sedang 

17 Kristiano Salosa 43 96 0.92 Tinggi 

18 Lydia Apritika Br Panjaitan 26 74 0.65 Sedang 

19 M. Fadhil Adika 26 83 0.76 Tinggi 

20 Nadia Eriananda Irwandono 39 74 0.57 Sedang 

21 Naila Nathania 30 91 0.88 Tinggi 

22 Nanda Syafa Waldayana 52 91 0.82 Tinggi 

23 Nathania Feranika Sinuraya 30 83 0.75 Tinggi 

24 Nesya Ayu Nabila 26 83 0.76 Tinggi 

25 Regita Ayu Putri Wulandari 52 96 0.91 Tinggi 

26 Sabrina Assyifa Nabila 30 83 0.75 Tinggi 

27 Salsabila Syifa Maharani 43 83 0.69 Sedang 

28 Shakila Refani 30 83 0.75 Tinggi 

29 Shane Viola Gracia 26 78 0.71 Tinggi 

30 Sheila Salsabila Putri Siregar 35 91 0.87 Tinggi 

31 Taqiya Mafaza 43 87 0.77 Tinggi 

32 Wibi Pambudi 43 87 0.77 Tinggi 

33 Zikry Huda Hermawan 30 78 0.69 Sedang 

Rata-rata 0,76 Tinggi 
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KLASIFIKASI N-GAIN KETERAMPILAN GENERIK SAINS 

 KELAS KONTROL 

No. Nama Peserta Didik Pretest Posttest N-Gain Kategori 

1 Abdi Ardillah 35 83 0.73 Tinggi 

2 Aliya Titania Amanda 39 87 0.79 Tinggi 

3 Ardiansyah Putra Herlangga 22 65 0.56 Sedang 

4 Bagus Chrismanto M 26 74 0.65 Sedang 

5 Bernard Saif Nazhif Hidayat 39 78 0.64 Sedang 

6 Christina Pranatalia Tanjung 26 65 0.53 Sedang 

7 Christover Lourent Panjaitan 30 65 0.5 Sedang 

8 Egi Arya Perdana 43 74 0.54 Sedang 

9 Fauzan Apriansyah 35 74 0.6 Sedang 

10 Febrina Harnita 35 78 0.67 Sedang 

11 Fhelga Noviandra Fitri 43 83 0.69 Sedang 

12 Fransisca Mariana 43 83 0.69 Sedang 

13 Fransisca Mariani 43 83 0.69 Sedang 

14 Indra Yuwana 22 65 0.56 Sedang 

15 Intan Nuraini 35 78 0.67 Sedang 

16 Joseph Tumpal Benedict H 30 65 0.5 Sedang 

17 M. Akbar Perdana 30 74 0.62 Sedang 

18 M Bima Ramadhan 39 74 0.57 Sedang 

19 Mohammad Rafli 39 65 0.43 Sedang 

20 Muhammad Fahrezi  22 78 0.72 Tinggi 

21 Naila Chairiyah 48 87 0.75 Tinggi 

22 Naswa Atha Keisha 35 70 0.53 Sedang 

23 Nasya Adjeng Ali Nabila 43 83 0.69 Sedang 

24 Raisha Nadhira Rizanti 52 83 0.64 Sedang 

25 Regita Dwi Metri 26 78 0.71 Tinggi 

26 Rozaq Nur Ahmad 39 70 0.5 Sedang 

27 Salwa Aufa Salsabila 43 74 0.54 Sedang 

28 Satrya Muda Putra Dera 30 70 0.56 Sedang 

29 Sieren Putri Ziza Nugraha 26 78 0.71 Tinggi 

30 Triendhara Fatikasari 26 83 0.76 Tinggi 

31 Vanessa Louise Regata  48 87 0.75 Tinggi 

32 Vania Khairani Venas 26 65 0.53 Sedang 

33 Vito Petrus Gilbert. S 35 70 0.53 Sedang 

34 Yazza Cappy Yoland H 35 70 0.53 Sedang 

Rata-rata 0,62 Sedang 
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KLASIFIKASI N-GAIN KGS PER INDIKATOR KELAS EKSPERIMEN 

No. Indikator KGS 

Rata-

Rata 

Pretest 

Rata-

Rata 

Posttest 

N-

Gain 
Kategori 

1 Pengamatan tak langsung 12 28.8 0.8 Tinggi 

2 Kesadaran skala besaran 15.5 32.5 0.97 Tinggi 

3 Bahasa simbolik 18.25 31.5 0.9 Tinggi 

4 Hukum sebab akibat 11.5 29 0.81 Tinggi 

5 Pemodelan matematika 9.6 30.8 0.91 Tinggi 

6 Membangun konsep 10.6 20 0.42 Sedang 

 

 

KLASIFIKASI N-GAIN KGS PER INDIKATOR KELAS KONTROL 

No. Indikator KGS 

Rata-

Rata 

Pretest 

Rata-

Rata 

Posttest 

N-

Gain 
Kategori 

1 Pengamatan tak langsung 10.8 26.6 0.68 Sedang 

2 Kesadaran skala besaran 12 31 0.86 Tinggi 

3 Bahasa simbolik 16.25 26.25 0.56 Sedang 

4 Hukum sebab akibat 22.5 32 0.83 Tinggi 

5 Pemodelan matematika 7 25 0.67 Sedang 

6 Membangun konsep 10.2 20 0.41 Sedang 

 

  

Lampiran C.7 



181 

 

 

 

 

Hasil Uji Normalitas Kelas Sampel 

 
 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Ulangan XI MIPA 5 .116 36 .200
*
 .942 36 .059 

XI MIPA 6 .195 36 .001 .890 36 .002 

XI MIPA 7 .101 36 .200
*
 .966 36 .317 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

 

Hasil Uji Normalitas Pretest 
 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai Pretest Eksperimen .145 33 .077 .939 33 .064 

Kontrol .127 34 .183 .953 34 .148 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Hasil Uji Normalitas Posttest 
 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai Posttest Eksperimen .140 33 .099 .936 33 .051 

Kontol .142 34 .080 .910 34 .009 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Hasil Uji Homogenitas Kelas Sampel 

 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Ulangan Based on Mean .228 2 105 .797 

Based on Median .019 2 105 .981 

Based on Median and with 

adjusted df 

.019 2 97.160 .981 

Based on trimmed mean .165 2 105 .848 
 

 

 

Hasil Uji Homogenitas Pretest 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Pretest Based on Mean 3.051 1 65 .085 

Based on Median 2.222 1 65 .141 

Based on Median and with 

adjusted df 

2.222 1 59.432 .141 

Based on trimmed mean 3.077 1 65 .084 

 

 

Hasil Uji Homogenitas Posttest 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Posttest Based on Mean .819 1 65 .369 

Based on Median .597 1 65 .443 

Based on Median and with 

adjusted df 

.597 1 64.991 .443 

Based on trimmed mean .804 1 65 .373 
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Independent Samples Test Pretest 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai Pretest Equal variances 

assumed 

3.051 .085 1.390 65 .169 3.170 2.280 -1.384 7.724 

Equal variances not 

assumed 
  

1.385 60.982 .171 3.170 2.288 -1.406 7.745 

 

 

Independent Samples Test Posttest 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai Posttest Equal variances 

assumed 

.819 .369 5.850 65 .000 9.788 1.673 6.446 13.130 

Equal variances 

not assumed 
  

5.860 64.543 .000 9.788 1.670 6.452 13.125 
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Pretest Kelas Kontrol 
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Pertemuan-1 Kelas Kontrol 

 
Peserta Didik menggunakan VCL-CC 

 
Penjelasan Materi Kelas Kontrol 
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Pertemuan 2 Penjelasan Praktikum 

Titrasi dengan VCL-CC 

 

 
Pertemuan 2 Kelas Kontrol 

 
Pertemuan 2- Pembelajaran Kelas 

Eksperimen 
 

 
Pertemuan 2-Penjelasan Pembelajaran 

Kelas Kontrol 
 

 
Pertemuan 3 Siswa Melaksanakan 

Titrasi dengan VCL-CC 

 
Pertemuan 3-Pembelajaran Kelas 

Kontrol 
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Posttest Kelas Eksperimen 
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