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KATA SAMBUTAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya menyambut baik terbitnya Paket Unit Pembelajaran dalam rangka 

pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran merupakan salah satu upaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui 

pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Program 

berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan 

kualitas pendidikan yang belum merata, sehingga peningkatan pendidikan 

dapat berjalan secara masif, merata,  dan tepat sasaran.  

Paket unit pembelajaran ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan 

Kemendikbud yang menekankan pada pembelajaran berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS). 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam 

menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, 

menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental 

yang paling dasar. 

Sasaran Program PKB melalui PKP berbasis zonasi ini adalah seluruh guru di 

wilayah NKRI yang tergabung dalam komunitas guru sesuai bidang tugas yang 

diampu di wilayahnya masing-masing. Komunitas guru dimaksud meliputi 

kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK). 
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Semoga Paket Unit Pembelajaran ini dapat digunakan dengan baik 

sebagaimana mestinya sehingga dapat menginspirasi guru dalam 

mengembangkan materi dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bermuara pada 

meningkatnya kualitas lulusan peserta didik.  

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para 

penulis dan semua pihak terkait yang dapat mewujudkan Paket Unit 

Pembelajaran ini.  Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang kita 

lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Jakarta,  Juli 2019 

Direktur Jenderal Guru  

dan Tenaga Kependidikan, 

 
 
 
 
 
Dr. Supriano, M.Ed. 
NIP. 196208161991031001 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan YME, karena atas izin 

dan karunia-Nya Paket Unit Pembelajaran Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi 

Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi ini dapat diselesaikan. Paket Unit 

Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian serta analisis Ujian Nasional 

(UN). 

Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) seperti 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Hasil tersebut ternyata selaras 

dengan capaian PISA (Programme for International Student Assessment) 

maupun TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Oleh 

karena itu, perserta didik harus dibiasakan dengan pembelajaran dan soal-

soal yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi agar 

meningkat kemampuan berpikir kritisnya. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), berupaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan peserta didik 

dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini 

dikembangkan dengan menekankan pembelajaran yang berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.  

  



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 vi 

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan mutu pendidikan, 

maka pelaksanaan Program PKP dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 

kewilayahan (Zonasi). Melalui zonasi ini, pengelolaan komunitas guru seperti 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK dan SLB, dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) dilaksanakan dengan 

memperhatikan keragaman mutu pendidikan. 

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh tim penyusun yang berasal dari Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

bidang Kelautan dan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK 

KPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan Perguruan Tinggi 

serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan penyelesaian 

Paket Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang 

kita lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

 

 

Direktur Pembinaan Guru  
Pendidikan Menengah dan  
Pendidikan Khusus, 

 

 

Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.P.A. 
NIP. 196007091985032001 
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PENGANTAR PAKET UNIT PEMBELAJARAN 

Paket kesetimbangan ion-ion dalam larutan dan titrasi asam basa disusun 

sebagai kumpulan sumber bahan ajar alternatif bagi guru yang tersusun atas 

unit hidrolisis, larutan penyangga, dan titrasi asam basa. Melalui bahan bacaan 

pada paket unit tersebut diharapkan guru mendapatkan tambahan 

pengetahuan untuk mengajarkan materi tersebut kepada peserta didiknya 

sesuai capaian kompetensi dasar (KD), terutama dalam memfasilitasi 

kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu, unit-unit ini juga aplikatif bagi 

guru dan peserta didik agar dapat menerapkan konsep hidrolisis garam, 

larutan penyangga, dan titrasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari.  

Paket unit kesetimbangan ion-ion dalam larutan dan  titrasi asam basa terdiri 

atas komponen penting dalam setiap unitnya yaitu kompetensi dasar, 

perumusan indikator pencapaian kompetensi, aplikasi di dunia nyata, soal-

soal tes UN/USBN, aktivitas pembelajaran, lembar kerja peserta didik (LKPD), 

bahan bacaan, pengembangan penilaian, kesimpulan dan umpan balik. 

Komponen-komponen dalam setiap unit tersebut disesuaikan dengan topik 

kesetimbangan ion-ion dalam larutan dan  titrasi asam basa masing-masing 

dengan tujuan agar dapat dilihat kesesuaian dengan strategi pembelajaran 

yang digunakan. 

LKPD pada setiap unit dikembangkan agar guru dapat memfasilitasi peserta 

didik untuk melatihkan kemampuan bernalar dan berketerampilan proses 

sains dengan mendayagunakan media yang sudah menjadi standar 

kelengkapan sekolah. LKPD tersebut disajikan melalui serangkaian aktivitas 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model 

pembelajaran yang di rekomendasikan dalam Kurikulum 2013. 

Keberhasilan Saudara dalam memahami paket ini, dapat direfleksi melalui 

instrumen pada umpan balik setelah melalui serangkaian proses penelaahan 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 2 

yang akan dimatangkan selanjutnya melalui serangkaian implementasi di 

kelas masing-masing. 

Berdasarkan hasil analisis UN dan kisi-kisi UN, maka dalam paket unit ini 

dikembangkanlah unit-unit prioritas yang terdapat pada materi 

kesetimbangan ion-ion dalam larutan dan titrasi asam basa, diantaranya:  

Unit 1 : Hidrolisis Garam 

Unit 2 : Larutan Penyangga 

Unit 3 : Titrasi Asam Basa 

Unit yang dikembangkan dalam paket unit ini disusun secara aplikatif agar 

guru mudah mengimplementasikannya di kelas sehingga lahirlah 

pembelajaran aktif yang mendorong peserta didik untuk mencapai 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.    
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PENDAHULUAN 

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami topik Hidrolisis. Melalui pembahasan materi yang terdapat 

pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan 

materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang 

telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar 

peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri sehingga 

mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam rangka memudahkan guru mempelajari konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang 

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan 

bacaan tentang aplikasi topik Hidrolisis di kehidupan sehari-hari, soal-soal tes 

UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, 

deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik 

(LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan 

bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi 

prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini 

dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi 

peserta didik mendeskripsikan Hidrolisis dan hubungannya dengan masalah-

masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, melakukan 

percobaannya, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan 

berpikir tingkat tinggi.  

Topik Hidrolisis yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas subtopik 

Kesetimbangan Asam Basa,  Hidrasi dan Hidrolisis Garam, dan Derajat 

Keasaman Larutan Garam. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan tiga buah 

LKPD, yaitu 1) Membuat kurva pH terhadap volume NaOH untuk Reaksi Asam 

Lemah Basa Kuat; 2) Identifikasi Sifat Garam, dan 3) Menentukan Garam 
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Terhidrolisis. LKPD dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah 

mengimplementasikannya di kelas. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas XI. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target 

kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi 

oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Target Kompetensi Dasar 

KOMPETENSI DASAR TARGET KOMPETENSI 

KD Pengetahuan 

3.11. Menganalisis kesetimbangan ion 
dalam larutan garam dan 
menghubungkan pH-nya 

Menganalisis kesetimbangan ion 
dalam larutan garam dan 
menghubungkan pH-nya 

KD KETERAMPILAN 

4.11     Melaporkan percobaan tentang 
sifat asam basa berbagai larutan 
garam 

Melaporkan percobaan tentang 
sifat asam basa berbagai larutan 
garam 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian 

kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur 

pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.11 dan 4.11 di kelas XI 

dikembangkan menjadi 6 indikator untuk ranah pengetahuan dan 3 indikator 

untuk ranah keterampilan.  
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Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu 

indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut ini 

rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.11 dan 4.11 di 

kelas XI. 

 

Tabel 2.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator Pengetahuan Indikator Keterampilan 

Indikator Pendukung 

3.11.1 Menentukan hasil reaksi antara 
asam dengan basa 

4.11.1 Melakukan percobaan 
untuk menentukan sifat 
asam basa berbagai 
larutan 3.11.2 Menentukan sifat garam yang 

terbentuk dari hasil reaksi asam 
basa 

Indikator Kunci 

3.11.3 Menganalisis reaksi hidrolisis 
garam 

4.11.2 Menyajikan laporan 
percobaan untuk 
menentukan sifat asam 
basa berbagai larutan 3.11.4 Menganalisis harga pH larutan 

berdasarkan kesetimbangan ion 
dalam larutan garam 

Indikator Pengayaan 

3.11.5 Menyimpulkan konsep hidrolisis 
dalam kehidupan sehari-hari 

4.11.3 Memodifikasi 
percobaan untuk 
menentukan sifat asam 
basa berbagai larutan 3.11.6 Menyimpulkan kurva perubahan 

harga pH terhadap volume basa 
kuat pada reaksi asam basa untuk 
menjelaskan hidrolisis 

 



 Unit Pembelajaran 

Hidrolisis 

 
 11 

APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Proses Penjernihan Air 

Penjernihan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

berdasarkan prinsip hidrolisis, yaitu menggunakan senyawa alumunium 

sulfat (Al2(SO4)3.18 H20) yang mengalami hidrolisis sebagian. 

 

Gambar 1. Alur Penjernihan Air 
Sumber : www.pdamkotasemarang.co.id 

 

1. Intake 

Air sungai dipompakan ke dalam bak prasedimentasi. Dalam bak 

prasedimentasi ini lumpur dibiarkan mengendap karena pengaruh 

gravitasi. Lumpur yang mengendap dibuang dengan pompa. Tempat 

pengambilan air baku dilengkapi dengan ‘Bar screen’/ penyaring yang 
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bertujuan untuk menyaring benda-benda terapung (sampah) agar 

tidak sampai masuk ruang intake karena bisa mengganggu kinerja 

pompa. 

2. Koagulasi dan Flokulasi 

Proses Koagulasi adalah proses pemberian koagulan dengan maksud 

mengurangi gaya tolak menolak antar partikel koloid sehingga partikel 

koloid tersebut bisa bergabung menjadi flok-flok kecil. 

Air yang masih mengandung partikel – partikel lumpur yang berukuran 

sangat kecil sehingga tidak dapat mengendap karena pengaruh 

gravitasi dialirkan ke dalam bak ventury. Pada tahap ini air dicampur 

dengan Al2(SO4)3. 18H2O (tawas). Ion Al3+ yang terdapat pada tawas 

akan terhidroslisis membentuk partikel koloid Al(OH)3 yang 

bermuatan positif melalui reaksi: 

Al3+ + 3 H2O → Al(OH)3 + 3H+ 

 

Gambar 2. Reaksi Hidrolisis pada Proses Penjernihan Air 
Sumber : www.chem-envi.blogspot.com 

Al(OH)3 yang terbentuk akan mengadsorpsi menggumpalkan dan 

mengendapkan kotoran. Ion Al3+ akan menghilangkan muatan–muatan 

negatif dari partikel koloid seperti tanah liat/lumpur, sehingga lumpur 

yang berukuran kecil menjadi flok – flok yang berukuran besar 
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(koagulasi). Lumpur tersebut kemudian mengendap bersama dengan 

tawas karena pengaruh gravitasi. Selain berfungsi supaya lumpur lebih 

mudah mengendap koagulasi juga bertujuan untuk memudahkan 

lumpur untuk disaring. Selain itu, tawas yang membentuk koloid 

Al(OH)3 juga dapat mengadsorpsi zat-zat warna atau zat-zat pencemar 

seperti detergen dan pestisida. Selanjutnya ditambah gas klorin 

(preklorinasi) yang berfungsi sebagai pembasmi hama (desinfektan) 

dan karbon aktif (bila tingkat kekeruhan air baku tinggi). Karbon aktif 

ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa, dan zat organik yang 

terkandung dalam air baku. 

3. Flokulasi 

Flokulasi yaitu proses pemberian flokulan dengan maksud 

menggabungkan flok-flok kecil yang telah terbentuk pada proses 

sebelumnya (koagulasi) sehingga menjadi besar dan mudah untuk 

diendapkan. Dalam proses flokulasi mengalami pengadukan lambat 

memberikan kesempatan flok-flok kecil menjadi semakin besar dan 

mencegah pecahnya kembali flok-flok yang sudah terbentuk. 

4. Sedimentasi 

Di dalam proses sedimentasi partikel-partikel / flok-flok yang 

terbentuk dari flokulasi akan mengendap pada bak sedimentasi. Pada 

bak sedimentasi dilengkapi ‘tube settler’ yang bertujuan untuk 

mempercepat proses pengendapan. 

5. Filtrasi 

Proses filtrasi bertujuan untuk melakukan penyaringan flok-flok halus 

yang belum dapat terendapkan pada bak sedimentasi. Proses filtrasi 

dilakukan dengan cara melewatkan air melalui media porous yaitu; 

pasir silica/ kwarsa. 
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6. Chlorinasi 

Adalah pembubuhan zat disinfektan (contoh ; gas Chlor, Sodium 

Hypochlorit) yang bertujuan untuk    membunuh bakteri yang mungkin 

ada, baik di   reservoir, jaringan pipa distribusi hingga sampai ke 

pelanggan. 

B. Reaksi Hidrolisis pada Cara Kerja Aspirin 

Ketika seseorang mengeluh karena sakit kepala atau sakit gigi, dokter 

biasanya memberikan obat yang mengandung asetil salisilat atau yang dikenal 

dengan nama aspirin. Di dalam tubuh aspirin akan larut dalam cairan darah 

dan menekan rasa sakit yang diderita. Proses melarutnya aspirin ini 

merupakan salah satu konsep hidrolisis. 
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SOAL-SOAL UN 

Berikut ini contoh soal-soal UN topik Hidrolisis pada Kompetensi Dasar 3.11. 

Menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan 

pH-nya di kelas XI (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan 

agar dapat dijadikan sarana berlatih bagi peserta didik untuk 

menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika 

Saudara mengembangkan soal yang setipe pada topik Hidrolisis. 

1. Contoh Soal UN Tahun 2017 

No Soal 

1. Seorang siswa melakukan percobaan uji larutan garam 
menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Dari hasil 
percobaan tersebut diperoleh data sebagai berikut. 

No. Garam 
Lakmus Lakmus Reaksi 

hidrolisis 

Jenis 

Merah Biru hidrolisis 

(1). CH3COONa Biru Biru ..... Parsial 

(2). NH4Cl .... .... NH4+ + H2O ⇄ 
NH4OH + H+ 

Parsial 

(3). KCN Merah Biru CN- + H2O ⇄ 
HCN + OH- 

.... 

Data yang paling tepat untuk mengisi titik-titik pada percobaan 
(1), (2), dan (3) berturut-turut adalah .... 

A. CH3COO- + H2O ⇄ CH3COOH 
+ OH- 

Biru Biru Parsial 

B. CH3COO- + H2O ⇄ CH3COOH 
+ OH- 

Merah Merah Parsial 

C. CH3COOH + OH-   ⇄ CH3COO- 
+ H2O 

Biru Biru Total 
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D. Na+ + H2O ⇄ NaOH + H+ Merah Merah Parsial 

E. Na+ + H2O ⇄ NaOH + H+ Merah Merah Total 
 

Identifikasi 

Level Kognitif : 1 (Pengetahuan/Pemahaman) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.11.2. Menentukan sifat garam yang 
terbentuk dari hasil reaksi asam basa 

3.11.3. Menganalisis reaksi hidrolisis 
garam 

Diketahui : Data percobaan uji larutan garam 
dengan lakmus merah dan biru 

Ditanyakan : Menentukan sifat garam dan 
menganalisis reaksi hidrolisis garam 
untuk melengkapi data percobaan 
yang belum lengkap 

Materi yang dibutuhkan : Hidrolisis 

 

2. Contoh Soal UN Tahun 2018 

No Soal 

1. Perhatikan tabel persamaan reaksi hidrolisis garam berikut ini! 

 

Pasangan data garam terhidrolisis yang tepat adalah …. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 1 dan 4 

D. 2 dan 3 

E. 2 dan 4 
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Identifikasi 

Level Kognitif : 1 (Pengetahuan/Pemahaman) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.11.3. Menganalisis reaksi hidrolisis garam 

Diketahui : Tabel Persamaan Reaksi Hidrolisis 

Ditanyakan : Menganalisis ion-ion yang mengalami reaksi 
hidrolisis 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Hidrolisis 

 

3. Contoh Soal Tahun 2019 

No Soal 

1. Perhatikan tabel larutan garam berikut! 

No Larutan Garam Reaksi Hidrolisis Perkiraan 
pH 

1.  Kalium sianida CN-(aq) + H2O(l)       
HCN(aq) + OH-(aq) 

pH = 7 

2.  Magnesium 
klorida 

Mg2+(aq) + 2 H2O(l)       
Mg(OH)2(aq) + 2H+(aq) 

pH > 7 

3.  Kalsium asetat CH3COO-(aq) + H2O(l)       
CH3COOH(aq) + OH- (aq) 

pH = 9 

4.  Amonium klorida NH4+(aq) + H2O(l)       
NH4OH(aq) + H+(aq) 

pH > 7 

5.  Natrium nitrat Na+(aq) + H2O(l)       
NaOH(aq) + H+(aq) 

pH < 7 

Data yang berhubungan dengan tepat ditunjukan oleh pasangan 
nomor …. 

A. 1 dan 2 
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B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 5 

E. 4 dan 5 

Identifikasi 

Level Kognitif : 1 (Pengetahuan/Pemahaman) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.11.3. Menganalisis reaksi hidrolisis 
garam 

Diketahui : Tabel Persamaan Reaksi Hidrolisis 

Ditanyakan : Menganalisis ion-ion yang mengalami 
reaksi hidrolisis dan harga pHnya 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Hidrolisis 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik Hidrolisis. Bahan pembelajaran dikembangkan dengan 

prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas 

pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan bahan 

bacaannya. 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik 

Hidrolisis. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih dahulu 

disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3 dapat terlihat submateri yang dibelajarkan terdiri atas: 

1) Kesetimbangan Asam Basa; 2) Hidrasi dan Hidrolisis Garam; dan 3) Derajat 

Keasaman Larutan Garam. Adapun aktivitas pembelajaran untuk mencapai 

masing-masing indikator yang telah ditetapkan, dapat dicapai dalam tiga kali 

pertemuan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci menjadi tiga 

skenario pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada 

kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 

2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing 

pertemuan. 
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Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Materi/ 
Submateri 

Aktivitas 
Pembelajaran 

Bentuk dan Jenis 
Penilaian 

Media Alokasi 
Waktu 

Menentukan hasil 
reaksi antara asam 
dengan basa 

 Kesetimbangan 
Asam Basa 

 Hidrasi dan 
Hidrolisis Garam 

 Derajat 
Keasaman 
Larutan Garam 

1. Membuat grafik 
hasil titrasi antara 
asam lemah dengan 
basa kuat 
berdasarkan data 
hasil percobaan 

2. Mempresentasikan 
hasil diskusi 

3. Melakukan 
percobaan untuk 
mengidentifikasi 
sifat garam dengan 
kertas lakmus 

4. Mendiskusikan dan 
mempresentasikan 
hasil percobaan 

5. Latihan soal-soal 
menghitung harga 
pH garam yang 
mengalami 
hidrolisis 

6. Menayangkan video 
tentang cara kerja 
aspirin 

1. Tes 
Pengetahuan 

a. Tes tulis PG 

b. Tes tulis 
Uraian 
Terbuka 

2. Observasi 
kegiatan 
praktik 

3. Observasi 
keterampilan 
presentasi 

4. Penilaian 
produk  

1. Lembar 
Kerja 
Peserta 
Didik 

2. Alat dan 
Bahan 
Praktikum 
Identifikasi 
pH garam 

3. Video 
tentang 
cara kerja 
aspirin 

3 x 2 JP 

Menentukan sifat 
garam yang terbentuk 
dari hasil reaksi asam 
basa 

Menganalisis reaksi 
hidrolisis garam 

Menganalisis harga pH 
larutan berdasarkan 
kesetimbangan ion 
dalam larutan garam 

Menyimpulkan konsep 
hidrolisis dalam 
proses penjernihan air 

Menyimpulkan kurva 
perubahan harga pH 
terhadap volume 
NaOH pada reaksi 
asam basa untuk 
menjelaskan hidrolisis 
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Aktivitas 1. Menganalisis Kurva pH terhadap volume Basa 

Kuat untuk Hasil Reaksi Antara Basa kuat dan Asam Lemah 

Jika kita mereaksikan asam klorida dengan natrium hidroksida maka akan 

terbentuk larutan garam NaCl yang memiliki pH netral. Bagaimana jika yang 

kita reaksikan itu adalah basa lemah dengan asam kuat? Berapa harga pHnya? 

Dan bagaimana harga pH jika yang direaksikan adalah asam lemah dengan 

basa kuat? Mengapa hal tersebut dapat terjadi?  

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lakukan 

aktivitas-aktivitas pada pertemuan ini: 1) Menjelaskan kekuatan asam basa 

dan menuliskan hasil reaksinya; 2) Menentukan sifat garam yang terbentuk 

dari hasil reaksi asam basa; dan 3) Mengidentifikasi kurva pH terhadap 

volume basa kuat untuk hasil reaksi antara basa kuat dengan asam lemah. 

Aktivitas pembelajaran di pertemuan 1 ini akan mencapai indikator: 

3.11.1, Menentukan hasil reaksi antara asam dengan basa; 

3.11.2, Menentukan sifat garam yang terbentuk dari hasil reaksi asam basa; 

3.11.6 Menyimpulkan kurva perubahan harga pH terhadap volume basa kuat 

pada reaksi asam basa untuk menjelaskan hidrolisis 

Ketiga indikator tersebut ingin dicapai dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning. Sintaks yang akan dilalui adalah 1) 

Orientasi peserta didik kepada masalah; 2) Mengorganisasikan peserta didik; 

3) Membimbing penyelidikan individu dan kelompok; 4) Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya; dan 5) Menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 
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Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:  

a. Menjelaskan kekuatan asam basa dan menuliskan hasil reaksinya; 

b. Menentukan sifat garam yang terbentuk dari hasil reaksi asam basa. 

c. Mengidentifikasi kurva pH terhadap volume basa kuat untuk hasil reaksi 

antara basa kuat dengan asam lemah. 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 1 kali pertemuan x 2 JP 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

LKPD 1. Membuat kurva pH terhadap volume NaOH untuk Reaksi Asam Lemah 

Basa Kuat 

Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut: 

Tahap 1: Orientasi Peserta Didik kepada Masalah 

a. Memfasilitasi peserta didik untuk mengerjakan LKPD 1. Secara umum 

kegiatannya adalah sebagai berikut : 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, petunjuk, atau referensi yang 

diperlukan dalam pembelajaran. 

 Melakukan brainstorming mengenai beberapa persamaan reaksi antara 

asam kuat dengan basa kuat dan mengajak peserta didik memperkirakan 

sifat garam yang dihasilkan berdasarkan kekuatan asam atau basanya. 

 Mengkondisikan peserta didik untuk merumuskan masalah mengenai 

perbedaan harga pH dari berbagai macam garam yang terbentuk. 

 Mengkondisikan peserta didik untuk berkelompok. 

 Membagikan LKPD 1. Membuat kurva pH terhadap volume Basa Kuat 

untuk  Reaksi Asam Lemah Basa Kuat.  
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 Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 1 dan 

memberi kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan 

terkait kegiatan yang akan mereka lakukan. 

 

Tahap 2: Mengorganisasikan Peserta Didik 

b. Pada tahap ini guru membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah 

tersebut, yang kegiatannya adalah sebagai berikut: 

 Peserta didik mengkaji LKPD 1. Membuat kurva pH terhadap volume 

NaOH untuk  Reaksi Asam Lemah Basa Kuat, mempelajari data yang 

terdapat pada LKPD 1, dan mendiskusikan jawabannya dengan teman 

sekelompok. 

 Peserta didik mendiskusikan hal-hal yang harus dikerjakan, konsep-

konsep yang harus didiskusikan, dan pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab.  

 

Tahap 3: Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 

c. Pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi untuk menciptakan 

dan membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah, melalui 

kegiatan : 

 Menganalisis kurva pH terhadap volume basa kuat untuk  Reaksi Asam 

Lemah Basa Kuat; 

 Mengumpulkan informasi melalui studi literatur dan diskusi kelompok 

untuk mencari jawaban memecahkan masalah tersebut.  

 

Tahap 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

d. Pada tahap ini peserta didik merencanakan dan menyiapkan laporan 

dengan cara  berbagi tugas dengan teman untuk membuat laporan. Laporan 

berupa grafik dapat dituliskan pada kertas plano untuk memudahkan 

peserta didik ketika akan melakukan presentasi. 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 24 

 

Tahap 5: Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

e. Pada tahap ini peserta didik mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari melalui diskusi kelas untuk menganalisis hasil pemecahan 

masalah tentang perbedaan grafik titrasi antara asam kuat dengan basa 

kuat dibandingkan dengan grafik hasil titrasi antara asam lemah dengan 

basa kuat. 

 

Aktivitas 2. Observasi dan Diskusi tentang pH Garam 

Terhidrolisis 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:  

a. Menganalisis reaksi hidrolisis garam 

b. Menganalisis harga pH larutan berdasarkan kesetimbangan ion dalam 

larutan garam 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 1 kali pertemuan x 2 JP 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

 Alat dan bahan praktikum 

 

Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut: 

Tahap 1: Orientasi Peserta Didik kepada Masalah 

a. Memfasilitasi peserta didik untuk mengerjakan LKPD 2. Secara umum 

kegiatannya adalah sebagai berikut : 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, petunjuk, atau referensi yang 

diperlukan dalam pembelajaran. 

 Melakukan brainstorming mengenai kurva hasil reaksi antara asam 

lemah dengan basa kuat dan mengajak peserta didik memperkirakan 

sifat garam yang dihasilkan berdasarkan harga pHnya. 
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 Mengkondisikan peserta didik untuk berkelompok. 

 Membagikan LKPD 2. Identifikasi Sifat Garam.  

 Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 2 dan 

memberi kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan 

terkait kegiatan yang akan mereka lakukan. 

 

Tahap 2: Mengorganisasikan Peserta Didik 

b. Pada tahap ini guru membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah 

tersebut, yang kegiatannya adalah sebagai berikut: 

 Mengkaji LKPD 2. Identifikasi Sifat Garam; 

 Menyiapkan alat dan bahan praktikum; 

 Mendiskusikan langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan dengan 

teman sekelompok. 

 

Tahap 3: Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 

c. Pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi untuk menciptakan 

dan membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah, melalui 

kegiatan : 

 Mengidentifikasi perubahan warna lakmus ketika dicelupkan pada 

berbagai macam garam; 

 Mengumpulkan informasi melalui studi literatur dan diskusi kelompok 

untuk mencari jawaban atas perubahan warna yang terjadi.  

 

Tahap 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

d. Pada tahap ini peserta didik merencanakan dan menyiapkan laporan 

dengan cara  berbagi tugas dengan teman untuk membuat laporan. Laporan 

berupa hasil pengamatan selama praktikum. 
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Tahap 5: Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

e. Pada tahap ini peserta didik mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari melalui diskusi kelas untuk menganalisis hasil pemecahan 

masalah tentang perbedaan grafik titrasi antara asam kuat dengan basa 

kuat dibandingkan dengan grafik hasil titrasi antara asam lemah dengan 

basa kuat.  

 

Aktivitas 3. Menentukan Garam Terhidrolisis dan Harga pH 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:  

a. Menganalisis reaksi hidrolisis garam 

b. Menganalisis harga pH larutan berdasarkan kesetimbangan ion dalam 

larutan garam 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 1 kali pertemuan x 2 JP 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

 Alat tulis dan whitebord 

 

Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut: 

Tahap 1: Orientasi Peserta Didik kepada Masalah 

a. Memfasilitasi peserta didik untuk mengerjakan LKPD 3. Secara umum 

kegiatannya adalah sebagai berikut : 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, petunjuk, atau referensi yang 

diperlukan dalam pembelajaran. 

 Melakukan brainstorming mengenai pH dari larutan garam yang 

mengalami hidrolisis. 

 Mengkondisikan peserta didik untuk berkelompok. 

 Membagikan LKPD 3. Menentukan Garam Terhidrolisis dan Harga pH 
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 Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 3 dan 

memberi kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan 

terkait LKPD tersebut. 

 

Tahap 2: Mengorganisasikan Peserta Didik 

b. Pada tahap ini guru membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah 

tersebut, yang kegiatannya adalah sebagai berikut: 

 Mengkaji LKPD 3. Menentukan Garam Terhidrolisis dan Harga pH; 

 Memperhatikan tayangan mengenai proses penjernihan air di PDAM 

melalui channel https://www.youtube.com/watch?v=TKgItv0aLv8 

 Mendiskusikan jawaban soal dengan teman sekelompok. 

 

Tahap 3: Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 

c. Pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi untuk menciptakan 

dan membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah, melalui 

kegiatan mengumpulkan informasi melalui studi literatur dan diskusi 

kelompok untuk mencari jawaban atas perubahan warna yang terjadi.  

 

Tahap 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

d. Pada tahap ini peserta didik merencanakan dan menyiapkan laporan 

dengan cara  berbagi tugas dengan teman untuk membuat laporan. 

Laporan berupa Hasil Jawaban Latihan Soal dan reaksi hidrolisis pada 

penjernihan air. 

 

Tahap 5: Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

e. Pada tahap ini peserta didik mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari melalui diskusi kelas untuk menganalisis hasil 

pemecahan masalah tentang cara menghitung pH larutan garam yang 

mengalami hidrolisis dan reaksi hidrolisis pada proses penjernihan air. 

https://www.youtube.com/watch?v=TKgItv0aLv8
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik 1 

Membuat Kurva pH terhadap Volume Basa Kuat untuk Reaksi Asam 
Lemah Basa Kuat 
(Waktu 70 menit) 

 
Kompetensi Dasar: 

3.11. Menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan 

menghubungkan pH-nya. 

Indikator: 

3.11.1 Menentukan hasil reaksi antara asam dengan basa 

3.11.2 Menentukan sifat garam yang terbentuk dari hasil reaksi asam basa 

3.11.6 Menyimpulkan kurva perubahan harga pH pada titrasi asam basa untuk 

menjelaskan hidrolisis 

Langkah Pembelajaran: 

1. Siapkan beberapa larutan asam basa seperti dalam daftar. Reaksikan 

asam dengan basa sesuai dengan urutan dalam tabel, kemudian tentukan 

pHnya menggunakan indikator universal.  

2. Tuliskan hasil reaksi antara asam basa berikut ini : 

Asam Kekuatan 
Asam 

Basa Kekuatan 
Basa 

Persamaan Reaksi pH 

HCl  NaOH    

HCl  NH4OH    

CH3COOH  NaOH    

CH3COOH  NH4OH    
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3. Menurut kalian, mengapa pH dari garam-garam yang terbentuk, dapay 

memiliki harga yang berbeda-beda? Perkirakan penyebabnya! 

4. Sekarang kita bandingkan, jika kita mereaksikan asam asetat ke dalam 

NaOH akan didapatkan data percobaan sebagai berikut. 

pH Vol. NaOH 

2.87 0.0 mL 

4.26 12.5 mL 

4.74 25.0 mL 
5.22 37.5 mL 

7.44 49.9 mL 

8.72 50.0 mL 

10.00 50.1 mL 

12.30 75.0 mL 

Berdasarkan data percobaan di atas, buatlah grafiknya di bawah ini ! 

 

Berdasarkan grafik tersebut, perkirakan mana daerah pH untuk garam 

mengalami hidrolisis! 

5. Jika diketahui grafik pH terhadap volume NaOH untuk reaksi antara HCl 

dengan NaOH adalah sebagai berikut. 
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Adakah perbedaan antara grafik ini dengan grafik yang telah Saudara 

buat sebelumnya? Jika ada, sebutkan apa saja perbedaannya dan 

perkirakan penyebabnya melalui studi literatur! 

6. Buatlah kesimpulan mengenai perbedaan harga pH dari berbagai macam 

garam, daerah kurva yang mengalami hidrolisis, dan kriteria garam yang 

mengalami reaksi hidrolisis!  
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 

HIDROLISIS GARAM 

Waktu : 80 menit 

Pada eksperimen ini Saudara akan menyelidiki beberapa jenis sifat larutan 

garam dalam air serta menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis. 

Kompetensi Dasar: 

3.11. Menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan 

menghubungkan pH-nya. 

Indikator: 

3.11.3 Menganalisis reaksi hidrolisis garam 

3.11.4 Menganalisis harga pH larutan berdasarkan kesetimbangan ion dalam 

larutan garam 

Alat dan Bahan 

Alat-alat Bahan 

Plat tetes 

Pipet tetes 

Kertas lakmus merah 

Kertas lakmus biru 

Kertas indikator universal 

Larutan KCl 1M 

Larutan NH4Cl 1M 

Larutan CH3COONa 1M 

Larutan Na2CO3 1M 

Larutan Na3PO4 1M 

 

Langkah kegiatan  

1. Siapkan pelat tetes dan pipet tetes. 

          

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qZsPvGQcdpC1qM&tbnid=ksUHLnWm4pED3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.verimer.co.id/produk-267-plat-tetes.html&ei=aJrnUZuMG8GXrgeL34DAAQ&bvm=bv.49478099,d.bmk&psig=AFQjCNHT5BYvs-UW-N0ACyIfQEDJAeX3aw&ust=1374218908741688
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zx53lV67FNFb4M&tbnid=_z-cr-ISFciVSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://funbiologyfun.wordpress.com/2012/02/25/asam-dan-basa/&ei=Y5vnUYStCIPnrAfX8oG4Dw&bvm=bv.49478099,d.bmk&psig=AFQjCNGGKYF3vLFlwJiTvJCi8aDNPvrjcA&ust=1374219455960679
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2. Tetesi dengan larutan KCl.  

      

3. Celupkan secara berturut-turut kertas lakmus merah, kertas lakmus biru 

dan kertas indikator universal.                   

4. Catat perubahan warna indikator yang terjadi pada lembar pengamatan. 

5. Ulangi langkah 2 sampai 4 di atas untuk larutan garam lainnya. 

 

Pengamatan 

Larutan 
Perubahan warna indikator 

pH 
Sifat 

larutan 
garam 

Lakmus 
merah 

Lakmus 
biru 

Indikator 
universal 

KCl       

NH4Cl       

CH3COONa       

Na2CO3       

Na3PO4       

 

Pertanyaan : 

1. Larutan garam manakah yang bersifat asam, basa dan netral ? 

2. Tuliskan rumus asam dan basa pembentuk garam-garam tersebut dan 

golongkan ke dalam asam kuat, asam lemah, basa kuat atau basa lemah. 

3. Hitung pH masing-masing larutan! 

4. Kesimpulan apa yang dapat diambil mengenai larutan garam dalam air 

berdasarkan percobaan di atas? 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rMlTqKi54Ju2QM&tbnid=4ofQtAApZqNVuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://teguhsukabumi.blogspot.com/2010/02/praktek-uji-ph.html&ei=gqPnUf_9CI3MrQe8noCYDA&bvm=bv.49478099,d.bmk&psig=AFQjCNFImUUUwJi4rZVqFkxTvGUM8QrwSA&ust=1374221537727459
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Lembar Kerja Peserta Didik 3 

Menentukan Garam Terhidrolisis dan Harga pHnya 

Waktu: 70 menit 

 

Kompetensi Dasar: 

3.11. Menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan 

menghubungkan pH-nya. 

Indikator: 

3.11.1 Menyimpulkan konsep hidrolisis dalam proses penjernihan air. 

3.11.2 Menyimpulkan kurva perubahan harga pH terhadap volume NaOH 

pada reaksi asam basa untuk menjelaskan hidrolisis. 

 

Langkah Pembelajaran: 

Setelah mempelajari materi Hidrolisis sampai tuntas, silahkan mengerjakan 

latihan soal secara mandiri, selanjutnya diskusikan dalam kelompok. 

Kumpulkan hasil kerja tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar! 

1. Garam yang terhidrolisis sebagian adalah ….. 
A. Na2SO4     
B. NaCl    
C. CH3COOK 
D. K2SO4  

2.  Jika suatu asam kuat dicampur dengan basa lemah, maka akan 
terbentuk larutan garam yang bersifat ….. 
A. asam jika ka > kb    
B. basa jika ka < kb    
C. basa 
D. asam 

3. Jika asam lemah dititrasi oleh basa kuat maka titik setara akan dicapai 
pada pH > 7. Hal ini disebabkan garam yang terbentuk ..... 
A. terhidrasi sebagian 
B. terhidrasi seluruhnya 
C. terhidrolisis sebagian 
D. terhidrolisis seluruhnya 
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4. Terdapat 1 L larutan NH4Cl 0,01 M. Jika Kb = 10-9, pH larutan garam 
tersebut adalah ....  
A. 5    
B. 10 
C. 3,5 
D. 5,5 
 

5. Reaksi yang menunjukkan bahwa NH4Cl murni dalam air mengalami 
reaksi hidrolisis adalah ..... 

A. Cl- + H2O HCl + OH- 

B. NH4+ + H2O NH3 + H2O + H+ 

C. Cl- + H2O  HClO + H+ 

D. NH4Cl+ H2O NH4+ + Cl-  + H2O 
 
 
Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, jawablah soal uraian di 
bawah ini! 
 
6. Isilah data pada tabel yang masih kosong! 

Garam Persamaan Reaksi Hidrolisis pH 

NH4Cl   

CH3COONa   

NaF   

 
7. Jika kita melakukan titrasi 50.00 mL 0.100M HC2H3O2 (Ka = 1.8 x 10-5) 

dengan 0.100 M NaOH, hitunglah pH larutan setelah volume-volume 
titran ditambahkan sesuai tabel di bawah.  Gunakan hasilnya untuk 
membuat kurva. 

pH Vol. NaOH 

 0.0 mL 

 12.5 mL 
 25.0 mL 
 37.5 mL 

 49.9 mL 
 50.0 mL 
 50.1 mL 

 75.0 ml 
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C. Bahan Bacaan 

Kesetimbangan Asam Basa 

Jika konsentrasi ion OH- bertambah, maka 

konsentrasi ion H+ berkurang, atau sebaliknya. Hal 

ini karena kelebihan ion OH- bergabung dengan ion 

H+  yang ada dalam air untuk membentuk molekul 

air yang netral. 

Karena rekombinasi dan disosiasi selalu berlangsung, maka konsentrasi ion H+ 

dan ion OH- yang terlarut dalam air selalu dalam keadaan kesetimbangan, 

dengan persamaan reaksi: 

 

Jika kita mereaksikan asam kuat dan basa kuat menghasilkan garam yang 

bersifat netral (pH = 7). Apa yang terjadi jika zat yang direaksikan adalah asam 

lemah dan basa kuat atau asam kuat dan basa lemah atau asam lemah dan basa 

lemah? Untuk dapat menjawab masalah ini, Anda perlu memahami konsep 

hidrolisis dan prinsip larutan penyangga. 

Anda sudah memahami bahwa reaksi asam kuat dan basa kuat akan 

menghasilkan garam yang bersifat netral. Contoh: 

HCl(aq) + NaOH(aq) ⎯⎯→NaCl(aq) + H2O(l) 

Di dalam air, garam NaCl bersifat netral karena tidak memiliki kemampuan 

untuk bereaksi dengan air sebagai pelarutnya sehingga konsentrasi molar H+ 

dan OH– dalam larutan tidak berubah, masing-masing sebesar 1,0 × 10–7 M 

(hasil ionisasi air). Perhatikan kurva pada Gambar 4. 
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Gambar 3. Kurva titrasi HCl-NaOH 
Sumber: Sunarya, 2009 

Dengan demikian, pada titrasi asam kuat dan basa kuat, titik stoikiometri 

dicapai pada pH = 7 (netral). Setelah titik setara tercapai, penambahan sedikit 

basa akan mengubah pH larutan sangat drastis. Jika asam lemah dan basa kuat 

atau asam kuat dan basa lemah direaksikan, garam yang terbentuk memiliki 

sifat berbeda dengan garam-garam netral seperti NaCl. Contoh: 

HCl(aq) + NH3(aq) ⎯⎯→NH4Cl(aq) 

Garam amonium klorida yang terbentuk bersifat reaktif terhadap air sebagai 

pelarutnya, khususnya ion NH4+ yang berasal dari basa lemah. Di dalam 

larutan, NH4Cl berada dalam bentuk ion-ionnya. Jika Anda bandingkan 

kekuatan asam antara ion NH4+ dan H2O, maka ion NH4+ merupakan asam 

konjugat yang lebih kuat dari H2O sehingga ion NH4+ dapat melepaskan proton 

membentuk NH3 dan ion H3O+. Persamaan reaksinya:  

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

Jika kita melakukan titrasi asam kuat oleh basa lemah, titik stoikiometri tidak 

pada pH = 7, tetapi di bawah 7. Setelah titik stoikiometri tercapai, penambahan 

NH3 tetes demi tetes tidak meningkatkan pH larutan secara drastis, 

sebagaimana pada titrasi HCl dan NaOH, tetapi naik secara perlahan. 

Mengapa?  
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Gambar 4. Kurva titrasi HCl-NH4OH 
Sumber: Sunarya, 2009 

Jika ke dalam larutan NH4Cl yang sudah terhidrolisis ditambah lagi NH3, dalam 

larutan akan terjadi kesetimbangan antara ion NH4+ (dari NH4Cl) dan NH3 dari 

basa yang ditambahkan. Persamaannya sebagai berikut. 

NH4+(aq)        NH3(aq) + H+(aq) 

Sistem reaksi tersebut merupakan kesetimbangan basa lemah dan asam 

konjugatnya (teori asam basa Bronsted-Lowry). Karena membentuk 

kesetimbangan maka semua Hukum-Hukum Kesetimbangan berlaku disini. 

Akibatnya, penambahan NH3 akan bereaksi dengan proton (ion H+) dan sistem 

akan menggeser posisi kesetimbangan ke arah kiri. 

Dengan demikian, penambahan NH3 berlebih dianggap sebagai gangguan dan 

sistem berupaya meminimalkan gangguan dengan cara menggeser posisi 

kesetimbangan untuk memperkecil gangguan tersebut. Dampak dari 

pergeseran posisi kesetimbangan asam basa konjugat adalah kenaikan pH 

larutan relatif kecil. Inilah alasan mengapa penambahan basa setelah titik 

stoikiometri tercapai, perubahan pH larutan relatif kecil. 
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Hidrasi dan Hidrolisis Garam 

Suatu garam dalam pelarut air terurai membentuk ion-ionnya. Hasil pelarutan 

garam ini dapat bersifat netral, asam, atau basa. Sifat larutan garam ini 

bergantung pada sifat-sifat ionnya. 

Pelarutan garam dapat memengaruhi keadaan kesetimbangan ionisasi air. Air 

membentuk kesetimbangan dengan ion-ionnya. 

H2O(l)    H+(aq) + OH–(aq) 

atau 

2H2O(l)      H3O+(aq) + OH–(aq) 

Garam-garam yang terlarut di dalam air mungkin terhidrasi atau terhidrolisis. 

Suatu garam dikatakan terhidrasi di dalam pelarut air jika ionionnya dikelilingi 

oleh molekul air akibat antaraksi dipol antara ion-ion garam dan molekul air. 

Antaraksi ion-ion garam dan molekul air membentuk kesetimbangan dan 

tidak memengaruhi pH larutan. Suatu garam dikatakan terhidrolisis di dalam 

pelarut air jika ion-ionnya bereaksi dengan molekul air. Reaksi ion-ion garam 

dan air membentuk kesetimbangan dan memengaruhi pH larutan. 

Hidrasi kation terjadi karena adanya antaraksi antara muatan positif kation 

dan pasangan elektron bebas dari atom oksigen dalam molekul air. Kation 

yang dapat dihidrasi adalah kation-kation lemah, seperti ion kalium (K+), yaitu 

kation yang memiliki ukuran besar dengan muatan listrik rendah. Kation-

kation seperti ini berasal dari basa kuat, seperti Na+, K+, dan Ca2+. Contohnya: 

K+(aq) + nH2O(l)        [K(H2O)n]+ 

Anion-anion yang dihidrasi adalah anion dari asam kuat atau anion yang 

bersifat basa konjugat sangat lemah. Anion-anion ini dihidrasi melalui 

antaraksi dengan atom hidrogen dari air. Misalnya: 
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NO3–(aq) + mH2O(l)       [NO3(H2O)m]– 

Kation dan anion dari garam-garam yang terhidrasi di dalam air tidak bereaksi 

dengan molekul air. Oleh karena itu, anion atau kation seperti ini merupakan 

ion-ion bebas di dalam air (Gambar 5). 

    

Gambar 5. Model hidrasi dari garam NaCl dalam pelarut air 
Sumber: Sunarya, 2009 

Suatu garam dikatakan terhidrolisis di dalam pelarut air jika ion-ionnya 

bereaksi dengan molekul air. Reaksi ion-ion garam dan air membentuk 

kesetimbangan dan memengaruhi pH larutan. 

Kation-kation garam yang berasal dari basa lemah di dalam air dapat 

mengubah larutan menjadi asam. Kation-kation ini merupakan asam konjugat 

dari basa lemah, seperti Al3+, NH4+, Li+, Be2+, dan Cu2+. 

Karena kation-kation tersebut merupakan asam konjugat dari basa lemah 

maka tingkat keasamannya lebih kuat daripada air. Oleh karenanya, kation-

kation ini dapat menarik gugus OH– dari molekul air dan meninggalkan sisa 

proton (H+) sehingga larutan bersifat asam.  

Reaksi antara H2O dan kation logam membentuk kesetimbangan. Dalam hal 

ini, molekul H2O berperan sebagai basa Lewis atau akseptor proton menurut 

Bronsted-Lowry. Contohnya: 

NH4+(aq) + H2O(l)    NH3(aq) + H3O+(aq) 
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Al3+(aq) + 3H2O(l)  Al(OH)3(aq) + 3H+(aq) 

Anion-anion hasil pelarutan garam yang berasal dari asam lemah dapat 

mengubah pH larutan menjadi bersifat basa karena bereaksi dengan molekul 

air. Anion-anion seperti ini merupakan basa konjugat dari asam lemah, yaitu 

basa yang lebih kuat dibandingkan molekul H2O. Karena itu, anion-anion 

tersebut dapat menarik proton (H+) dari molekul air dan meninggalkan sisa 

ion OH– yang menyebabkan larutan garam bersifat basa. Contohnya: 

F–(aq) + H2O(l)   HF(aq) + OH–(aq) 

CN–(aq) + H2O(l)   HCN(aq) + OH–(aq) 

Semua garam yang anionnya berasal dari asam lemah, seperti CH3COONa, 

KCN, NaF, dan Na2S akan terhidrolisis ketika dilarutkan di dalam air 

menghasilkan larutan garam yang bersifat basa. 

 

Derajat Keasaman Larutan Garam 

Sifat larutan garam yang terhidrolisis bergantung dari asam dan basa 

pembentuknya. Demikian pula harga OH- dan H+ dari larutan tersebut.  

Garam yang Berasal dari Basa Lemah dan Asam Kuat  

Garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat bersifat asam. Jadi ketika 

garam tersebut dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan larutan asam. 

Beberapa garam yang bersifat asam diantaranya NH4Cl, (NH4)2SO4, Fe2(SO4)3.  

Pada garam NH4Cl, jika dilarutkan dalam air akan terbentuk ion NH4+ dan Cl-.  

NH4Cl(aq) NH4+(aq) + Cl-(aq) 

Ion Cl- tidak memiliki afinitas terhadap H+ sehingga tidak mengubah pH 

larutan. Ion NH4+ adalah asam konjugat dari NH3 sehingga tingkat 
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keasamannya lebih kuat daripada H2O. Oleh karena itu asam konjugat tersebut 

dapat bereaksi dengan air menghasilkan H+. 

Reaksi yang terjadi dapat ditulis:  

NH4Cl(aq)  NH4+(aq) + Cl- (aq) 

NH4+(aq) + H2O(l) NH4OH(aq) + H+(aq)       + 

NH4Cl(aq) + H2O(l) NH4OH(aq) +  H+(aq) + Cl-(aq) 

NH4Cl berasal dari basa lemah NH3 dan asam kuat HCl, garam ini mengalami 

hidrolisis sebagian. Nilai pH dari larutan garam yang kationnya merupakan 

asam konjugat dari basa lemahnya seperti contoh di atas dapat dihitung 

berdasarkan tetapan kesetimbangan asam konjugatnya.  

      [NH3]. [H3+] 
Ka  =    

                [NH4+] 
 

[H+]  =  √ Ka [NH4+].[NH3]  

pH  = - log [H+]   

Garam yang Berasal dari Asam Lemah dan Basa Kuat 

Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Garam ini 

ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan larutan basa. Beberapa 

garam yang bersifat basa diantaranya Na2CO3, CH3COOK, NaCN. Pada garam 

CH3COONa misalnya, yang jika dilarutkan dalam air membentuk ion CH3COO-  

dan Na+.   

CH3COONa(aq)  CH3COO- (aq) + Na+(aq) 

Ion Na+ adalah asam konjugat yang lebih lemah daripada air sehingga tidak 

dapat menarik gugus OH- dari air dan tidak mengubah pH larutan. Ion CH3COO- 
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merupakan basa konjugat yang lebih kuat dari air sehingga dapat menarik 

proton dari molekul air yang mengakibatkan larutan bersifat basa.  

Reaksinya: 

CH3COONa(aq) CH3COO-(aq) + Na+(aq) 

CH3COO-(aq) + H2O(l) CH3COOH(aq) + OH-(aq) 
                                    + 

CH3COONa(aq) + H2O(l)  CH3COOH(aq) + Na+(aq)  + OH-(aq) 
 

Tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini : 

  [CH3COOH]. [OH-] 
Kb  =         
      [CH3COO- ] 
 

Untuk setiap pasangan asam lemah dan basa konjugatnya terdapat hubungan 

Kw  =  Ka (asam lemah)  x  Kb (basa konjugatnya) 

Jadi jika Ka atau Kw diketahui maka nilai Kb dapat ditentukan.  

Nilai pH untuk larutan garam yang anionnya terhidrolisis dapat ditentukan 
berdasarkan nilai Kb basa konjugat dan konsentrasi ion dalam reaksi 
kesetimbangan.  
           [OH-]  =  √ Kb [CH3COO- ]  
      Kw 
           [OH-]  =               . [CH3COO- ] 
      Ka 
           pOH = - log [OH-]   
           pH  =  14 - pOH 
 

 

 

Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah 
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Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah sifatnya bergantung pada 

harga Ka untuk ion asam konjugat terhadap nilai Kb dari ion basa konjugatnya. 

Contoh NH4CN, CH3COONH4.  

Larutan garam CH3COONH4 bersifat netral, artinya jumlah ion H+ dalam 

larutan sama dengan jumlah ion OH-. Garam ini mengalami hidrolisis total 

dengan reaksi sebagai berikut.  

CH3COONH4 (aq)   CH3COO- (aq)   + NH4+ (aq) 

Kedua ion ini bereaksi dengan air, dengan reaksi sebagai berikut. 

CH3COO- (aq) +  H2O (aq)  CH3COO- (aq)  + NH4+  (aq) 

NH4+ (aq)  +  H2O(aq)  NH4OH (aq)  +   H+ (aq) 

Ka CH3COOH memiliki harga yang sama dengan Kb NH3 sehingga ion OH- dan 

ion H+ yang ada dalam larutan jumlahnya sama. Oleh karena itu larutan 

bersifat netral. Reaksi hidrolisis pada garam yang berasal dari asam lemah dan 

basa lemah adalah hidrolisis total.  

Adapun pH larutan dari garam jenis ini dapat dihitung dengan rumus : 

pH = ½ (p Kw + p Ka – p Kb) 

 

Gambar 6. Hidrolisis Garam NH4Cl 
Sumber : http://kimia.upi.edu  

Contoh soal perhitungan pH larutan hidrolisis  : 
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Hitunglah pH dari 500 mL larutan yang mengandung 0,01 mol NH4Cl  

(Kb = 1,8 . 10-5) 

Jawab:  

Konsentrasi larutan NH4Cl  = 0,01 mol/0,5 L = 0,02 M 

NH4Cl (aq)     NH4+(aq)  + Cl- (aq)  

0,02 M   0,02 M 

 

NH4+(aq) + H2O(l) NH4OH (aq) + H+ (aq)   

[H+] = √
𝐾𝑤

𝐾𝑏
. [𝑁𝐻4

+] 

       = √
10−14

1,8.10−5
. 10−2 

       = √1,11. 10−11   =  3,3.10-6 

       

pH = - log [H+]  

      = - log 3,3.10-6  = 5,5  
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Berikut adalah soal-soal UN topik Hidrolisis yang muncul di tiga tahun terakhir 

beserta pembahasannya. 

Soal UN Tahun 2017 : 

No Soal 

1. Seorang siswa melakukan percobaan uji larutan garam menggunakan 
kertas lakmus merah dan biru. Dari hasil percobaan tersebut 
diperoleh data sebagai berikut. 

No. Garam 
Lakmus Lakmus 

Reaksi hidrolisis 
Jenis 

Merah Biru hidrolisis 

(1). CH3COONa Biru Biru ..... Parsial 

(2). NH4Cl .... .... NH4+ + H2O ⇄ 
NH4OH + H+ 

Parsial 

(3). KCN Merah Biru CN- + H2O ⇄ HCN 
+ OH- 

.... 

Data yang paling tepat untuk mengisi titik-titik pada percobaan (1), 
(2), dan (3) berturut-turut adalah .... 

A. CH3COO- + H2O ⇄ CH3COOH + 
OH- 

Biru Biru Parsial 

B. CH3COO- + H2O ⇄ CH3COOH + 
OH- 

Merah Merah Parsial 

C. CH3COOH + OH-   ⇄ CH3COO- + 
H2O 

Biru Biru Total 

D. Na+ + H2O ⇄ NaOH + H+ Merah Merah Parsial 
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E. Na+ + H2O ⇄ NaOH + H+ Merah Merah Total 
 

Kunci Jawaban : A 

Pembahasan : 

 Ion yang mengalami reaksi hidrolisis adalah ion yang berasal dari asam 
atau basa lemah 

 Jika larutan garam berasal dari asam lemah dan basa kuat, maka akan 
bersifat basa (pH > 7)  

 

 

Soal UN Tahun 2018 : 

No Soal 

1. Perhatikan tabel persamaan reaksi hidrolisis garam berikut ini! 

 

Pasangan data garam terhidrolisis yang tepat adalah …. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 1 dan 4 

D. 2 dan 3 

E. 2 dan 4 

Kunci Jawaban : B 

Pembahasan : 

 Hidrolisis basa konjugat dari asam lemah akan menghasilkan [OH–] 
sehingga sifat larutan akan basa dan pH > 7. 

 Hidrolisis asam konjugat dari basa lemah akan menghasilkan [H3O+] 
sehingga sifat larutan akan asam dan pH < 7. 
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Tahun 2019 : 

No Soal 

1. Perhatikan tabel larutan garam berikut! 

No Larutan Garam Reaksi Hidrolisis Perkiraan pH 

1.  Kalium sianida CN-(aq) + H2O(l)       
HCN(aq) + OH-(aq) 

pH = 7 

2.  Magnesium 
klorida 

Mg2+(aq) + 2 H2O(l)       
Mg(OH)2(aq) + 2H+(aq) 

pH > 7 

3.  Kalsium asetat CH3COO-(aq) + H2O(l)       
CH3COOH(aq) + OH- (aq) 

pH = 9 

4.  Amonium klorida NH4+(aq) + H2O(l)       
NH4OH(aq) + H+(aq) 

pH > 7 

5.  Natrium nitrat Na+(aq) + H2O(l)       
NaOH(aq) + H+(aq) 

pH < 7 

Data yang berhubungan dengan tepat ditunjukan oleh pasangan 
nomor …. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 5 

E. 4 dan 5 

Kunci Jawaban : B 

Pembahasan: 

No Larutan Garam Reaksi Hidrolisis 

1.  Kalium sianida Anion terhidrolisis (pH > 7) 

2.  Magnesium klorida Tidak mengalami hidrolisis (pH = 7) 

3.  Kalsium asetat Anion terhidrolisis (pH > 7) 
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4.  Amonium klorida Kation terhidrolisis (pH < 7) 

5.  Natrium nitrat Tidak mengalami hidrolisis (pH = 7) 
 

 

 

B. Pengembangan Soal HOTS 

KISI-KISI SOAL 
 

No. Kompetensi Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3.11. Menganalisis 
kesetimbangan ion 
dalam larutan garam 
dan menghubungkan 
pH-nya 

Hidrasi 
dan 

Hidrolisis 
Garam 

Hidrolisis 
Garam 

3.11.1 Meng-
analisis 
reaksi 
hidrolisis 
garam 
 

1 C4 PG 

 
KARTU SOAL PILIHAN GANDA 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  KIMIA Nama Penyusun :  Santi Setiani Hasanah 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku 
Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

3.11. Menganalisis 
kesetimbangan ion 
dalam larutan 
garam dan 
menghubungkan 
pH-nya 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Untuk struktur molekul di bawah ini : 

 

LINGKUP MATERI 

Hidrasi dan 
Hidrolisis Garam 

 

√   

PAKET - … 
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MATERI  

Hidrolisis Garam 

Kunci 
Jawaban 

A 

 

Persamaan reaksi yang sesuai dan jenis reaksinya adalah... 

A. [Al(H2O)6]3+ + H2O   [Al(H2O)5OH]2+  + H3O+, 
reaksi hidrolisis 

B.  [Al(H2O)6]3+ + H2O   [Al(H2O)5OH]2+  + H3O+, 
reaksi hidrasi 

C.  [Na(H2O)6]3+ + H2O   [Na(H2O)5OH]2+  + H3O+, 
reaksi hidrolisis 

D. [Na(H2O)6]3+ + H2O   [Na(H2O)5OH]2+  + H3O+, 
reaksi hidrasi                                                  

INDIKATOR SOAL 

Diberikan gambar 
struktur molekul 
garam, peserta didik 
dapat menganalisis 
hasil reaksi 
hidrolisis garam 

 
KISI-KISI SOAL : 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator Soal Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3.11. 
Menganalisis 
kesetimbangan 
ion dalam 
larutan garam 
dan 
menghubungkan 
pH-nya 
 

Hidrolisis 
Garam 

Derajat 
Keasaman 

Larutan 
Garam 

3.11.2 Meng-
analisis harga 
pH larutan 
berdasarkan 
kesetimbangan 
ion dalam 
larutan garam 

1 C4 PG 

 
 
URAIAN : 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  KIMIA Nama Penyusun :  Santi Setiani Hasanah 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku 
Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

3.11. Menganalisis 
kesetimbangan ion 
dalam larutan 
garam dan 
menghubungkan 
pH-nya 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Tuliskan reaksi hidrolisisnya dan perkirakan nilai pHnya ! 

No Garam Persamaan Reaksinya pH 

1. NH4Cl   

2. CH3COONa   LINGKUP MATERI 

√   

PAKET - … 
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Hidrasi dan 
Hidrolisis Garam 

 

3. NaF   

4. AlCl3   

 

 

 

 

MATERI  

Hidrolisis Garam 

INDIKATOR SOAL 

Diberikan data , 
peserta didik dapat 
menganalisis hasil 
reaksi hidrolisis 
garam 

 
Pedoman Penskoran 
 
Kunci Jawaban: Skor 
Persamaan reaksinya: pH 

NH4+(aq) + H2O(l)    NH3(aq) + H3O+(aq) > 7 25 

CH3COO-(aq)  + H2O(l)    CH3COOH(aq)  +  OH-(aq) > 7 25 

F–
(aq) + H2O(l)   HF(aq) + OH–

(aq) > 7 25 

Al3+(aq) + 3H2O(l)  Al(OH)3(aq) + 3H+(aq) < 7 25 

 
  

C. Pengembangan Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi proses pembelajaran 

materi hidrolisis. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan melihat  kesesuaian 

antara indikator pencapaian kompetensi, proses pembelajaran, peserta didik, 

penilaian, dan ketercapaian KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran yang dirancang dapat 

mengarahkan dan mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran 

dengan  baik ? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang 

disajikan? Apakah sesuai  dengan yang diharapkan? (Apakah materi 

terlalu tinggi, terlalu rendah, atau sudah sesuai dengan kemampuan awal 

peserta didik?) 
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3. Bagaimana respons Saudara terhadap media pembelajaran yang 

digunakan? (Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik 

menguasai kompetensi/materi yang diajarkan?)     

4. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap aktivitas pembelajaran yang 

telah dirancang ? Apakah aktivitas pembelajaran tersebut dapat melatih 

siswa berpikir tingkat tinggi (HOTs)?    

5. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap pendekatan, model 

pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan?   

6. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap teknik pengelolaan kelas yang 

akan dilakukan (perlakuan guru terhadap peserta didik dalam mengatasi 

masalah dan memotivasi peserta didik)?  

7. Apakah Saudara dapat menangkap penjelasan/instruksi yang diberikan 

pada bagian aktivitas pembelajaran?    

8. Bagaimanakah tanggapan Saudara terhadap latihan atau penilaian yang 

dikembangkan?  

9. Apakah Saudara telah mencapai penguasaaan kemampuan 

pembelajaran yang telah dikembangkan ?    

10. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran?  

11. Apakah aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai 

kompetensi dasar (KD) pada materi terpilih sebagaimana mestinya? 

(Jika tidak seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian 

aktivitas pembelajaran dalam rencana pembelajaran?)  

12. Apa kelemahan yang akan Saudara temukan dalam melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang telah dirancang?   

13. Apa kekuatan atau hal-hal baik yang Saudara capai setelah mempelajari 

aktivitas pembelajaran?  
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KESIMPULAN 

1. Garam-garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat di dalam air 

akan terhidrasi. Garam-garam ini tidak mengubah pH larutan. 

2. Garam-garam yang berasal dari asam atau basa lemah di dalam air akan 

terhidrolisis. Garam-garam seperti ini dapat mengubah pH larutan. 

3. Tetapan kesetimbangan untuk garam-garam yang terhidrolisis dapat 

ditentukan melalui persamaan,  

Kw= Ka × Kb. 

4. Penambahan ion sejenis ke dalam larutan garam yang terhidrolisis akan 

membentuk larutan penyangga. 
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UMPAN BALIK 

Untuk mengukur pemahaman saudara terhadap subunit ini, silakan mengisi 

lembar persepsi pemahaman di format yang tersedia. Berdasarkan hasil 

pengisian instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman 

beserta umpan baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan 

objektif dan jujur dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang 

menurut saudara tepat.  

Lembar Persepsi Pemahaman Subunit 

No Aspek Kriteria 
1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah dikembangkan 
berdasarkan Kompetensi Dasar. 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari. 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat 
mengembangkan HOTS peserta didik. 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan 
baik. 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas 
pembelajaran di dalam kelas. 

    

6 Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik 
yang dikembangkan. 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja 
peserta didik yang dikembangkan. 

    

8 Memahami konten secara menyeluruh dengan baik.     
9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan 

baik. 
    

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan 
tepat. 

    

Jumlah   
 

  

Jumlah Total  
 

 
Keterangan 
1 = tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = sangat menguasai 

Pedoman Penskoran 
 
Skor = Jumlah Total X 100 

     40 
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Keterangan Umpan Balik 
Skor Umpan Balik 

< 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang subunit ini 
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 
Saudara memahaminya. 

70-79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian  berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. 
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 
untuk membelajarkan subunit ini. 

 
Keterangan 
1=tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 
 
Skor = Jumlah Total X 100 

     40 

 
Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 
< 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 

membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang subunit ini 
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 
Saudara memahaminya. 

70-79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian  berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. 
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 
untuk membelajarkan subunit ini. 
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PENDAHULUAN 

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami topik Larutan Penyangga. Melalui pembahasan materi yang 

terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk 

mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan 

indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan 

bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri 

sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam rangka memudahkan guru mempelajari konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang 

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan 

bacaan tentang aplikasi topik Larutan Penyangga di kehidupan sehari-hari, 

soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun 

soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan 

peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi 

pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta 

didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-

komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat 

dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan Larutan 

Penyangga dan hubungannya dengan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari, melakukan percobaannya, sekaligus 

mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Topik Larutan Penyangga yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas 

subtopik Pengertian Larutan Penyangga dan Penentuan pH Larutan 

Penyangga. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan tiga buah LKPD, yaitu 1) 

Prinsip Kerja Larutan Penyangga dan 2) Menentukan pH Larutan Penyangga. 
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LKPD dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah 

mengimplementasikannya di kelas. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas XI. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target 

kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi 

oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Target Kompetensi Dasar 

KOMPETENSI DASAR TARGET KOMPETENSI 

KD Pengetahuan 

3.12 Menjelaskan prinsip kerja, 
perhitungan pH, dan peran 
larutan penyangga dalam 
tubuh makhluk hidup 

1. Menjelaskan prinsip kerja larutan 
penyangga 

2. Menjelaskan perhitungan pH 
larutan penyangga 

3. Menjelaskan peran larutan 
penyangga dalam tubuh makhluk 
hidup 

KD KETERAMPILAN 

4.12  Membuat larutan penyangga 
dengan pH tertentu 

Membuat larutan penyangga dengan 

pH tertentu 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian 

kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur 

pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.12 dan 4.12 di kelas XI 
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dikembangkan menjadi 5 indikator untuk ranah pengetahuan dan 1 indikator 

untuk ranah keterampilan.  

Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu 

indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut ini 

rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.12 dan 4.12 di 

kelas XI. 

 

Tabel 2.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator Pengetahuan Indikator Keterampilan 

Indikator Pendukung 

3.12.1 Memperkirakan nilai pH garam 
untuk reaksi asam basa 

 

Indikator Kunci 

3.12.2 Menjelaskan prinsip kerja larutan 
penyangga 

4.12.1 Membuat larutan 
penyangga dengan pH 
tertentu 

3.12.3 Menjelaskan perhitungan pH 
larutan penyangga 

3.12.4 Menjelaskan peran larutan 
penyangga dalam tubuh makhluk 
hidup 

Indikator Pengayaan 

3.12.5 Menyimpulkan kurva perubahan 
harga pH terhadap volume pada 
reaksi asam basa untuk 
menjelaskan larutan penyangga 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Larutan Penyangga dalam Cairan Sel 

Di dalam sel tubuh terdapat larutan penyangga. Larutan penyangga ini terdiri 

dari ion dihidrogen fosfat (H2PO4-) sebagai donor ion hidrogen (asam) dan 

ion hidogen fosfat (HPO42-) yang bertindak sebagai akseptor ion hidrogen 

(basa). Reaksi kesetimbangan kedua ion ini ada pada reaksi kimia berikut: 

H2PO4- (aq)     H+(aq)  +  HPO42-(aq) 

Jika ion hidrogen masuk ke dalam cairan sel, ion H+ akan dikonsumsi dalam 

reaksi dengan HPO42-, dan kesetimbangan bergeser ke kiri. Jika ion hidroksida 

yang masuk ke dalam cairan sel, akan bereaksi dengan H2PO4-, menghasilkan 

HPO42-, dan kesetimbangan bergeser ke kanan. Larutan penyangga ini 

berperan juga dalam sistem pengeluaran ion H+ pada ginjal. Ginjal berfungsi 

untuk membuang zat sisa dari tubuh, mengatur kesetimbangan zat elektrolit 

dan tekanan darah, dan merangsang pertumbuhan sel darah merah. 

B. Larutan Penyangga dalam Darah 

Larutan penyangga juga terdapat di dalam darah. Contoh penggunaan larutan 

penyangga ini adalah ketika berolahraga. Selama melakukan olahraga, otot 

yang menyimpan glukosa di dalamnya memerlukan oksigen untuk mengubah 

energi kimia menjadi energi gerak. Oksigen yang digunakan oleh otot tersebut 

berasal dari hemoglobin darah. Perubahan energi yang terjadi di otot akan 

menghasilkan gas CO2 dan ion H+ sehingga pH darah akan turun. pH darah 

memiliki rentang antara 7,35 – 7,45. pH darah lebih kecil dari 7,35 disebut 

asidosis dan pH darah lebih besar dari 7,45 disebut alkalosis. Jika pH darah 

lebih kecil dari 7,0 atau lebih besar dari 7,8, menimbulkan kematian. 
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Untuk menjaga agar pH tidak banyak berubah, dalam darah terdapat larutan 

penyangga, yaitu H2CO3 dan ion HCO3-. Reaksi kesetimbangan larutan 

penyangga dalam darah sebagai berikut. 

  Reaksi asam basa 

H3O+(aq) + HCO3-(aq) H2CO3 (aq) + H2O(l)  2H2O(l)+CO2(g) 

      Bukan reaksi asam basa 

Berdasarkan reaksi tersebut, proses pertama merupakan reaksi asam basa. 

Senyawa H2CO3 bertindak sebagai asam dan H2O bertindak sebagai basa. Basa 

konjugasi untuk H2CO3 adalah ion HCO3-. Senyawa H2CO3 juga berdisosiasi 

dengan cepat untuk menghasilkan  H2O dan CO2. Proses kedua bukan reaksi 

asam basa. Tetapi, proses ini penting untuk mengetahui kapasitas larutan 

penyangga dalam darah. Penurunan persamaan pH untuk H2CO3 dan HCO3- 

sebagai berikut. Persamaan tetapan kesetimbangan K1, menggunakan hukum 

aksi massa. 

𝐾1 =  
[𝐻+][𝐻𝐶𝑂3

−]

[𝐻2𝐶𝑂3]
 

Persamaan tetapan kesetimbangan K2, menggunakan hukum aksi massa. 

𝐾2 =  
[𝐶𝑂2]

[𝐻2𝐶𝑂3]
 

Berdasarkan kedua persamaan tersebut, konsentrasi H2CO3 dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

[𝐻2𝐶𝑂3] =  
[𝐻+][𝐻𝐶𝑂3

−]

𝐾1
=  

[𝐶𝑂2]

𝐾2
 

[𝐻+] =  (
𝐾1

𝐾2
) (

[𝐶𝑂2]

[𝐻𝐶𝑂3
−]

) 

Dimana 𝐾 =  
𝐾1

𝐾2
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[𝐻+] =  𝐾 (
[𝐶𝑂2] 

[𝐻𝐶𝑂3
−]

) 

− log[𝐻+] =  − log 𝐾 − log (
[𝐶𝑂2]

[𝐻𝐶𝑂3
−]

) 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾 − log (
[𝐶𝑂2]

[𝐻𝐶𝑂3
−]

) 

Simpulan yang diperoleh dari uraian ialah pH larutan penyangga hanya 

bergantung pada perbandingan CO2 dalam darah dan jumlah ion HCO3- pada 

suhu tertentu. Perbandingan ini bernilai tetap karena konsentrasi ion  HCO3- 

dan CO2 sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah ion H+ yang 

ditambahkan ke dalam darah selama beraktifitas. Konsentrasi ion H+ 

meningkat selama beraktifitas. Adanya ion HCO3- dan CO2 dalam darah yang 

berfungsi mempertahankan pH, peningkatan konsentrasi ion H+ dapat 

dinetralkan. 

Larutan penyangga yang optimal terjadi bila pH berada pada rentang satu pH 

satuan dari nilai pK untuk larutan penyangga, yaitu saat pH larutan penyangga 

berada pada rentang 5,1 – 7,1. Tetapi, pH darah yang normal bernilai 7,4 

berada diluar rentang larutan penyangga yang optimal. Oleh karena itu, saat 

melakukan olahraga yang berat, organ-organ lain harus membantu memantau 

jumlah CO2 dan HCO3-  dalam darah. Paru-paru membantu untuk 

mengeluarkan kelebihan CO2 dari dalam darah. Hal ini dapat meningkatkan pH 

dan ginjal membantu untuk mengeluarkan kelebihan ion HCO3- dari dalam 

tubuh (membantu untuk menurunkan pH). Dikeluarkannya CO2 dari dalam 

darah melalui paru-paru terkadang mengganggu selama olah raga 

berlangsung jika jantung berdenyut cepat. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan 

bagi CO2 di dalam paru-paru hanya sedikit agar dapat berubah menjadi O2. Hal 

ini yang membuat ketiga organ tersebut membantu untuk memantau pH darah 

melalui larutan penyangga. 
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Gambar 1. Penyangga dalam Darah 
Sumber : www.chemistry.wustl.edu 

Gambar di atas menunjukkan arah difusi H+, CO2, dan O2 antara darah dan sel 

otot selama berolahraga. Perubahan konsentrasi mempengaruhi 

kesetimbangan larutan penyangga. 

C. Penggunaan Larutan Penyangga dalam Pengembangan 

Padi Hibrida  

Kebutuhan akan pangan terus bertambah seiring dengan peningkatan 

populasi penduduk. Sementara produksi pangan cenderung tetap. Hal ini 

terjadi disebabkan terbatasnya lahan produksi yang sesuai untuk 

pertumbuhan tanaman pangan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih 

lanjut untuk meningkatkan kapasitas produksi padi nasional. 

Peningkatan itu dilakukan dengan cara penggunaan bibit unggul dan 

pemanfaatan lahan-lahan marginal di luar pulau Jawa. Salah satu lahan 

marginal yang kini sedang diusahakan adalah lahan pasang surut. 

Kendala penggunaan lahan pasang surut salah satunya tingkat keasamannya 

yang tinggi. Beberapa teknik budidaya padi hibrida yang diterapkan di lahan 

pasang surut diantaranya dengan cara penanaman padi tidak terlalu dalam. 
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Kemudian, menambahkan dolomit (basa) untuk menetralkan pH tanah dan 

larutan penyangga untuk mempertahankan pH sekitar 6–7.  
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SOAL-SOAL UN 

Berikut ini contoh soal-soal UN topik Larutan Penyangga pada Kompetensi 

Dasar 3.12. Menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan 

penyangga dalam tubuh makhluk hidup di kelas XI (Permendikbud Nomor 37, 

2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sarana berlatih bagi peserta 

didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi 

acuan ketika Saudara mengembangkan soal yang setipe pada topik Larutan 

Penyangga. 

1. Contoh Soal UN Tahun 2019 

No Soal 

1. Sebanyak 100 mL larutan CH3COOH 0,10 M (Ka = 1,8×10–5) 

dicampur dengan 100 mL larutan CH3COOK 0,20 M. Nilai pH 

yang dihasilkan adalah ..... 

A. 5 – log 3,6 

B. 5 – log 1,8 

C. 6 – log 9 

A.D. 6 + log 9 

B.E. 8 + log 9 

Identifikasi 

Level Kognitif : 1 (Pengetahuan/Pemahaman) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.12.3. Menjelaskan perhitungan pH 
larutan penyangga 

Diketahui : Volume serta konsentrasi asam lemah 
dan garamnya 
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Ditanyakan : Nilai pH 

Materi yang dibutuhkan : Larutan Penyangga 

 

No Soal 

2. Seorang siswa membuat larutan penyangga dengan pH = 9 dari 

zat yang tersedia yaitu larutan NH3 1 M (Kb = 1×10–5) dan kristal 

garam NH4Cl (Mr = 53,5). Adapun tahapannya sebagai berikut. 

1. mengambil 1 L larutan NH3 

2. menimbang 5,35 gram NH4Cl dan mencampurkan ke larutan 

NH3 

3. mengaduk hingga semua kristal larut 

Setelah diukur ternyata pH larutan yang terbentuk tidak sesuai. 

Tahapan yang menyimpang dari proses tersebut adalah ..... 

A. konsentrasi NH3 yang digunakan terlalu kecil 

B. percampuran harus dipanaskan terlebih dahulu 

C. larutan NH3 yang digunakan terlalu sedikit 

D. massa NH4Cl yang ditimbang seharusnya 0,53 gram 

A. larutan NH3 yang digunakan seharusnya 100 mL 

Identifikasi 

Level Kognitif : 1 (Pengetahuan/Pemahaman) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 4.12.2. Membuat larutan penyangga 
dengan pH tertentu 

Diketahui : Langkah-langkah pembuatan larutan 
penyangga 

Ditanyakan : Langkah percobaan yang tidak sesuai 

Materi yang dibutuhkan : Larutan Penyangga 
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2. Contoh Soal UN Tahun 2018 

No Soal 

1. Diketahui campuran larutan penyangga sebagai berikut. 

 
 
Jika Ka CH3COOH = 10-5, maka urutan pH dimulai dari yang terkecil 
adalah .... 

A. 1 – 2 – 3 

B. 1 – 3 – 2 

C. 2 – 1 – 3 

D. 3 – 1 – 2 

E. 3 – 2 – 1 

Identifikasi 

Level Kognitif : 1 (Pengetahuan/Pemahaman) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.12.3. Menjelaskan perhitungan pH larutan 
penyangga 

Diketahui : Tabel Data Larutan asam dan garam 

Ditanyakan : Urutan harga pH 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Larutan Penyangga 

 

No Soal 

2. Bacalah wacana berikut ini. 
pH normal darah manusia adalah dirancang selalu relatif tetap, 
yaitu 7,4 ± 0,05. Komponen utama buffer darah adalah H2CO3 dan 
HCO3- dengan perbandingan 1:20, yang merupakan salah satu 
hasil metabolisme pernafasan. 
CO2(g) ⇌ CO2(aq) 
CO2(aq) + H2O(l) ⇌H2CO3(aq) 
H2CO3(aq) + H2O(l) ⇌ H3O+(aq) + HCO3- 
Pada kasus alkalosis atau kelebihan basa yang disebabkan 

https://1.bp.blogspot.com/-Cf2aXPRypyA/W96Z0n8ltJI/AAAAAAAAJME/bFzq4Pe58vkp1AqDfGdknRj9f6_1wp3RACLcBGAs/s1600/P2+No+9.jpg
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kekurangan CO2 terlarut, pH darah naik hingga mencapai 7,8. Jika 
dibiarkan akan menyebabkan kerusakan sistem syaraf. Salah satu 
upaya mengembalikan pH normal darah adalah dengan 
pemberian masker gas oksigen didukung infus larutan buffer 
bikarbonat pH 6,7 selama selang waktu tertentu. (Ka H2CO3 = 4,3 
x 10-7). 
Berdasarkan wacana tersebut, pemberian larutan bikarbonat pH 
6,7 bertujuan untuk …. 

A. Menaikkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan 
ke arah kiri 

B. Menaikkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan 
ke arah kanan 

C. Menaikan pH darah tanpa menggeser arah kesetimbangan 

D. Menurunkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan 
ke arah kiri 

E. Menurunkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan 
ke arah kanan 

Identifikasi 

Level Kognitif : 1 (Pengetahuan/Pemahaman) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.12.4. Menjelaskan peran larutan 
penyangga dalam tubuh makhluk hidup 

Diketahui : Prinsip kerja larutan penyangga dalam 
darah 

Ditanyakan : Cara mengatasi kelebihan basa 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Larutan Penyangga 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik Larutan Penyangga. Bahan pembelajaran dikembangkan 

dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian 

aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan 

bahan bacaannya. 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Bahan pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik 

Larutan Penyangga. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih 

dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3 dapat terlihat submateri yang dibelajarkan terdiri atas: 

1) Pengertian Larutan Penyangga dan 2) Penentuan pH Larutan Penyangga. 

Adapun aktivitas pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator 

yang telah ditetapkan, dapat dicapai dalam tiga kali pertemuan. Aktivitas 

pembelajaran akan diuraikan lebih rinci menjadi satu skenario pembelajaran. 

Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada kriteria yang 

ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 2016). 

Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing pertemuan.
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Tabel 3.  Desain Aktivitas Pembelajaran 

Indikator Pencapaian Kompetensi Materi/ 
Submateri 

Aktivitas Pembelajaran Bentuk dan 
Jenis Penilaian 

Media Alokasi 
Waktu 

3.12.1 Memperkirakan nilai pH 
garam untuk reaksi asam 
basa 

 Pengertian 
Larutan 
Penyangga 

 Penentuan pH 

1. Mereview kembali 
mengenai reaksi hidrolisis 

2. Melakukan percobaan 
mengenai prinsip kerja 
larutan penyangga 

3. Mendiskusikan dan 
mempresentasikan hasil 
percobaan 

4. Melalui kurva titrasi, 
menjelaskan perbedaan 
daerah kurva antara larutan 
penyangga dengan 
hidrolisis 

5. Penguatan konsep larutan 
penyangga 

6. Menerapkan konsep harga 
pH larutan penyangga untuk 
menyelesaikan 
permasalahan yang 
berhubungan dengan 
larutan penyangga 

1. Tes 
Pengetahuan 

a. Tes tulis PG 
b. Tes tulis 

Uraian 
Terbuka 

2. Observasi 
kegiatan 
praktik 

3. Observasi 
keterampilan 
presentasi 

4. Penilaian 
produk  

1. Lembar 
Kerja 
Peserta 
Didik 

2. Alat dan 
Bahan 
Praktikum 
Identifikasi 
pH garam 

 

3 kali 
pertemu-
an @ 2 JP 

3.12.2 Menjelaskan prinsip kerja 
larutan penyangga 

3.12.3 Menjelaskan perhitungan 
pH larutan penyangga 

3.12.4 Menjelaskan peran larutan 
penyangga dalam tubuh 
makhluk hidup 

3.12.5 Menyimpulkan kurva 
perubahan harga pH 
terhadap volume pada 
reaksi asam basa untuk 
menjelaskan larutan 
penyangga 
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Aktivitas 1. Pengertian Larutan Penyangga 

Dalam pembelajaran sebelumnya sudah dipelajari mengenai garam yang 

berasal dari asam kuat dan basa kuat dan garam yang berasal dari asam atau 

basa lemah. Dari fenomena tersebut kita mengetahui konsep hidrolisis. Untuk 

pembelajaran kali ini kita akan mengenal konsep larutan penyangga.  

Untuk lebih mendalami konsep tersebut, mari kita lakukan aktivitas-aktivitas 

pada pertemuan ini: 1) mereview kembali pelajaran sebelumnya; 2) 

demonstrasi penambahan basa ke dalam garam netral, larutan yang 

mengalami hidrolisis, dan larutan penyangga; dan 3) mempresentasikan dan 

mendiskusikan hasil demonstrasi. 

Aktivitas pembelajaran di pertemuan 1 ini akan mencapai indikator 3.12.1, 

dan 3.12.2 yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan scientific. 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu menjelaskan 

prinsip kerja larutan penyangga.  

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 1 kali pertemuan x 2 JP 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

Alat dan bahan demonstrasi. 

Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut: 

a. Mereview kembali materi sebelumnya mengenai reaksi asam basa, dan 

garam-garam yang mengalami hidrolisis. 

b. Melakukan demonstrasi penambahan NaOH ke dalam larutan NaCl (garam 

netral), larutan natrium asetat (garam yang mengalami hidrolisis), dan 

obat tetes mata, yang kesemuanya sudah diberi indikator PP, 
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c. Peserta didik mengamati fenomena yang terjadi, apakah terjadi perubahan 

pada ketiga larutan atau tidak, 

d. Mendiskusikan apa yang menyebabkan perubahan pada larutan; 

e. Melalui studi literatur mencari jawaban atas fenomena tersebut. 

 

Aktivitas 2. Prinsip Kerja Larutan Penyangga 

Jika ke dalam larutan garam yang kation atau anionnya terhidrolisis, misalnya 

larutan NH4Cl ditambahkan NH3 maka akan terbentuk kesetimbangan antara 

ion NH4+ dan NH3. Sistem larutan seperti ini dinamakan larutan penyangga. 

Salah satu sifat penting dari larutan penyangga adalah dapat mempertahankan 

pH larutan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?  

Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan aktivitas-

aktivitas pada pertemuan ini: 1) Mereview kembali materi hidrolisis; 2) 

Melakukan percobaan mengenai prinsip kerja larutan penyangga; dan 3) 

Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil percobaan. 

Aktivitas pembelajaran di pertemuan ini akan mencapai indikator 3.12.2, dan 

3.12.4 yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning. Sintaks yang akan dilalui adalah 1) Stimulation; 2) Problem 

statement; 3) Collection data; 4) Processing data; 5) Verification; dan 6) 

Generalization. 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:  

a. Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga; 

b. Menjelaskan perhitungan pH larutan penyangga; 

c. Menjelaskan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 1 kali pertemuan x 2 JP 
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Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

LKPD 1. Prinsip Kerja larutan Penyangga 

Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut: 

Tahap 1: Stimulation 

a. Peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan pertanyaan dan 

menimbulkan keinginan untuk menyelidiki sendiri. Secara umum 

kegiatannya adalah sebagai berikut : 

 Melakukan brainstorming mengenai garam-garam yang mengalami 

reaksi hidrolisis. 

 Melalui kurva hasil titrasi asam kuat dan basa lemah atau asam lemah 

dan basa kuat, menjelaskan perbedaan daerah kurva untuk larutan 

penyangga dan hidrolisis. 

 Membagikan LKPD 1. Prinsip Kerja Larutan Penyangga.  

 Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 1 dan 

memberi kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan 

terkait kegiatan yang akan mereka lakukan. 

 

Tahap 2: Problem Statement 

b. Pada tahap ini guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk 

hipotesis, yang kegiatannya adalah sebagai berikut: 

 Peserta didik mengkaji LKPD 1. Prinsip Kerja larutan Penyangga, 

 Peserta didik mempelajari alat bahan yang harus disiapkan,  

 Peserta didik mendiskusikan apa yang harus diamati dengan teman 

sekelompok.  

 

 

 



 Unit Pembelajaran 

Larutan Penyangga 

 
 79 

Tahap 3: Collection Data 

c. Pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi untuk memecahkan 

masalah, melalui kegiatan : 

 Melakukan percobaan prinsip kerja larutan penyangga dan mencatat 

data hasil pengamatan; 

 Mengumpulkan informasi melalui studi literatur dan diskusi kelompok 

untuk mencari jawaban untuk menjawab permasalahan dalam LKPD 1.  

 

Tahap 4: Processing data 

d. Pada tahap ini kegiatan peserta didik mengolah data hasil percobaan dan 

informasi dari hasil studi literasi. Dalam kelompok merencanakan dan 

menyiapkan laporan dengan cara  berbagi tugas dengan teman untuk 

membuat laporan. Laporan dapat dituliskan pada kertas plano untuk 

memudahkan peserta didik ketika akan melakukan presentasi. 

 

Tahap 5: Verification (Pembuktian) 

e. Pada tahap ini peserta didik memeriksa hasil pengolahan data untuk 

membuktikan hipotesis mereka mengenai prinsip kerja larutan penyangga 

dihubungkan dengan hasil praktikum. 

 

Tahap 6: Generalization (Menarik kesimpulan) 

f. Pada tahap ini peserta didik menarik kesimpulan mengenai prinsip kerja 

larutan penyangga berdasarkan hasil verifikasi. 

 

 

Aktivitas 3. Menentukan pH Larutan Penyangga 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:  

a. Menjelaskan perhitungan pH larutan penyangga 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 80 

b. Menjelaskan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 1 kali pertemuan x 2 JP 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

 LKPD 2 

Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut: 

Tahap 1: Orientasi Peserta Didik kepada Masalah 

a. Memfasilitasi peserta didik untuk mengerjakan LKPD 2. Secara umum 

kegiatannya adalah sebagai berikut : 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, petunjuk, atau referensi yang 

diperlukan dalam pembelajaran. 

 Melakukan brainstorming mengenai hasil praktikum prinsip kerja 

larutan penyangga. 

 Mengkondisikan peserta didik untuk berkelompok. 

 Membagikan LKPD 2. Menentukan pH Larutan Penyangga.  

 Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 2 dan 

memberi kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan 

terkait kegiatan yang akan mereka lakukan. 

 

Tahap 2: Mengorganisasikan Peserta Didik 

b. Pada tahap ini guru membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah 

tersebut, yang kegiatannya adalah sebagai berikut: 

 Mengkaji LKPD 2. Menentukan pH Larutan Penyangga; 

 Mendiskusikan jawaban dari permasalahan melalui diskusi dan studi 

literatur. 

 

Tahap 3: Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 
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c. Pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi untuk menciptakan 

dan membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah, melalui 

diskusi dan melakukan studi literatur untuk memecahkan permasalahan; 

Tahap 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

d. Pada tahap ini peserta didik merencanakan dan menyiapkan laporan 

dengan cara  berbagi tugas dengan teman untuk membuat laporan. Laporan 

berupa jawaban dari LKPD 2. 

 

Tahap 5: Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

e. Pada tahap ini peserta didik mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari melalui diskusi kelas untuk menganalisis hasil pemecahan 

masalah tentang perbedaan grafik titrasi antara asam kuat dengan basa 

kuat dibandingkan dengan grafik hasil titrasi antara asam lemah dengan 

basa kuat.  
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik 1 

PRINSIP KERJA LARUTAN PENYANGGA 
 (Waktu 70 menit) 

 
Kompetensi Dasar: 

3.12.  Menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan 

penyangga dalam tubuh makhluk hidup; 

4.12       Membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. 

Indikator: 

3.12.2 Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga 

3.12.3 Menjelaskan perhitungan pH larutan penyangga 

4.12.1   Membuat larutan asam basa dengan konsentrasi tertentu 

4.12.2   Membuat larutan penyangga dengan pH tertentu 

Langkah Pembelajaran: 

Pada eksperimen ini anda akan membuktikan prinsip larutan penyangga dan 

menentukan pHnya. 

 

Alat dan Bahan 

Alat-alat Bahan 

Gelas kimia 

Batang pengaduk 

pH-meter 

Indikator universal 

Gelas ukur 

Larutan CH3COOH 0,5 M 

Larutan CH3COONa 0,5M 

Larutan NaH2PO4 0,5 M 

Larutan Na2HPO4 0,5 M 
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Langkah kegiatan  

Ke dalam gelas kimia masukkan larutan berikut 

1. 100 mL larutan CH3COOH 0,5 M, ukur pH-nya. 

2. 100 mL larutan CH3COONa 0,5 M, ukur pH-nya. 

3. Campurkan 50 mL larutan CH3COOH 0,5 M dan 50 mL larutan CH3COONa 

0,5 M. Ukur pH-nya. 

4. 100 mL larutan NaH2PO4 0,5 M, ukur pH-nya. 

5. 100 mL larutan Na2HPO4 0,5 M, ukur pH-nya. 

6. Campurkan 50 mL NaH2PO4 0,5 M dan 50 mL Na2HPO4 0,5 M. Ukur pH-

nya. 

 

Pertanyaan : 

1. Berapakah pH masing-masing larutan dalam tiap gelas kimia? 
 
 
 
 
 
 

2. Bagaimanakah kestabilan larutan penyangga tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Apakah yang dapat Anda simpulkan dari percobaan ini? 
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 

Menentukan pH Larutan Penyangga 

Waktu: 70 menit 

 

Kompetensi Dasar: 

3.12.  Menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan 

penyangga dalam tubuh makhluk hidup; 

Indikator: 

3.12.2 Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga 

3.12.3  Menjelaskan perhitungan pH larutan penyangga 

3.12.4  Menjelaskan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup 

 

Langkah Pembelajaran: 

Setelah mempelajari materi Larutan Penyangga sampai tuntas, silahkan 

mengerjakan latihan soal secara mandiri, selanjutnya diskusikan dalam 

kelompok. Kumpulkan hasil kerja tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar. 

1. Manakah dari sistem berikut yang dapat digolongkan sebagai larutan 

penyangga: 

A. KCl/HCl    D. KNO2/HNO2 

B. NH3/NH4NO3    E. KHSO4/H2SO4  

C. Na2HPO4/ NaH2PO4   F. HCOOK/HCOOH 

2. Hitunglah pH larutan yang terbentuk jika 50 mL CH3COOH 0,1M 

direaksikan dengan 40 mL NaOH 0,1 M (Ka CH3COOH = 1,75.10-5, pKa = 

4,76) !  
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3. Hitunglah pH larutan yang terdiri atas campuran 0,01 mol CH3COOH 

dengan 0,1 mol CH3COONa dalam 1 L larutan !  

(Ka asam asetat=1,8 x10-5) 

4. Ke dalam 100 mL larutan NH3 0,1 M ditambahkan 100 mL larutan 

(NH4)2SO4 0,1 M. Berapakah pH campuran itu? (Kb NH3 = 1,8 x 10-5)  

5. Sebanyak 100 mL larutan buffer mengandung NH3 dan NH4Cl masing-

masing 0,1 M (Kb = 10-5) : 

a. Tentukan pH larutannya !  

b. Berapa pH larutan setelah ditambahkan 1 mL HCl 0,1 M ?  

c. Jika ditambah 1 mL NaOH 0,1 M, berapakah pH-nya?  

6. Bagaimanakah fungsi sistem larutan penyangga dalam darah ? 

7. Hitung pH 1,00 L larutan penyangga CH3COONa 1,00 M / CH3COOH 1,00 

M sesudah penambahan (a) 0,080 mol NaOH dan (b) 0,12 mol HCl. 

(Anggap tidak ada perubahan volume.)  

8. Berapakah pH larutan penyangga yang dibuat dari campuran 60 mL 

NaH2PO4 0,5M dan 40 mL Na2HPO4 0,5M.  

Diketahui Ka (H2PO4-) = 7,5.10-8?  

9. Hitunglah pH larutan jika 100 mL NH3 0,2 M dicmpurkan dengan 100 mL 

HCl 0,1 M. Kb NH3 = 1,8 . 10-5 
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C. Bahan Bacaan 

 

 

Gambar 2. Obat tetes mata 
Sumber: www.health.com 

Jika kita terlalu lama di depan 

komputer atau berada di ruangan 

ber-AC, maka mata kita akan lelah. 

Untuk mengatasinya, kita dapat 

meneteskan obat tetes mata yang 

berisi air mata buatan. Obat ini 

berfungsi untuk membasahi mata 

kering atau perih. Obat tetes mata 

mengandung larutan penyangga yang 

memiliki pH sama dengan pH air 

mata, yaitu 7,4.  

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai larutan penyangga dan peranannya 

dalam makhluk hidup, mari kita simak uraian berikut. 

A. Pengertian Larutan Penyangga 

Jika ke dalam air murni ditambahkan asam atau basa, walaupun dalam jumlah 

yang sedikit, harga pH dapat berubah cukup besar. Dengan demikian air tidak 

dapat mempertahankan pHnya sehingga air tidak termasuk larutan 

penyangga. 

Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang terdiri dari asam 

lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya, atau asam lemah 

dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. 

Larutan ini mampu menahan perubahan pH ketika terjadi penambahan sedikit 

asam atau sedikit basa. Larutan penyangga sangat penting dalam sistem kimia 

dan biologi. pH dalam tubuh manusia sangat beragam; misalnya, pH darah 

adalah sekitar 7,4, dan pH cairan lambung sekitar 1,5. Agar enzim dapat 

bekerja dengan benar dan agar tekanan osmotik dalam darah tetap seimbang, 
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nilai pH dalam tubuh dipertahankan pada kisaran tertentu oleh larutan 

penyangga. Maha Kuasa Tuhan YME yang telah menciptakan manusia dengan 

sistem tubuh yang begitu sempurna. Tugas kita adalah bersyukur atas nikmat 

Tuhan tersebut dengan mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki untuk 

seluas-luasnya manfaat yang kita berikan kepada sesama umat manusia. 

Misalnya, manusia mengembangkan potensi olah pikir dan kreativitasnya 

untuk membuat cairan injeksi intravena berupa larutan penyangga yang dapat 

mempertahankan nilai pH darah (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Botol infus 
Sumber: www.youtube.com 

Cairan untuk injeksi intravena harus 

mengandung sistem penyangga untuk 

mempertahankan pH darah yang benar. 

Larutan penyangga sederhana dapat dibuat dengan mencampurkan asam 

lemah berlebih dengan basa kuat atau basa lemah berlebih dengan asam kuat. 

Contohnya asam asetat (CH3COOH) berlebih dicampurkan dengan natrium 

hidroksida (NaOH). Konsentrasi kesetimbangan baik asam maupun basa 

konjugat (dari CH3COONa) diasumsikan sama dengan konsentrasi awalnya. Ini 

karena (1) CH3COOH adalah asam lemah dan hidrolisis ion CH3COO- sangat 

kecil dan (2) keberadaan ion CH3COO- menekan ionisasi CH3COOH, dan 

keberadaan CH3COOH menekan hidrolisis ion CH3COO-. 

Bagaimanakah larutan penyangga mampu mempertahankan pHnya? Misalnya 

dalam larutan penyangga asam asetat (CH3COOH) dengan natrium asetat 

(CH3COONa). Natrium asetat, suatu elektrolit kuat, terionisasi sempurna 

dalam air: 
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CH3COONa (s)                   CH3COO- (aq) + Na+(aq) 

Jika yang ditambahkan adalah asam, ion H+ akan diikat oleh basa konjugat 

dalam penyangga, CH3COO-, berdasarkan persamaan: 

CH3COO- (aq) + H+ (aq)       CH3COOH (aq) 

Jika yang ditambahkan ke dalam sistem penyangga adalah basa, ion OH- akan 

dinetralkan oleh asam dalam penyangga: 

CH3COOH (aq) + OH-(aq)        CH3COO- (aq) + H2O (l) 

Jika digambarkan, perubahan yang akan terjadi pada larutan penyangga jika 

ditambahkan sedikit asam atau basa ada pada gambar berikut: 

 

Gambar 4. Larutan penyangga yang terdiri atas HX dan X-,  
ketika ditambahkan asam atau basa 

Sumber: www.kimia.upi.edu 

Larutan penyangga  harus mengandung konsentrasi asam yang cukup tinggi 

untuk bereaksi dengan ion OH- yang ditambahkan kepadanya dan harus 

mengandung konsentrasi basa yang sama tingginya untuk bereaksi dengan ion 

H+ yang ditambahkan. Selain itu, komponen asam dan basa dari penyangga 

tidak boleh saling menghabiskan dalam suatu reaksi penetralan. Persyaratan 

ini dipenuhi oleh pasangan asam-basa konjugat (asam lemah dan basa 

konjugatnya atau basa lemah dan asam konjugatnya). 

H2O 
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B. Penentuan pH Larutan Penyangga 

Campuran antara asam asetat dan natrium asetat akan membentuk 

kesetimbangan dengan reaksi sebagai berikut, 

CH3COOH(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + CH3COO- (aq) 

Tetapan kesetimbangan CH3COOH sebagai berikut. 

𝐾𝑎 =
[𝐻3𝑂+][𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−]

[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻]
 

Penentuan pH larutan penyangga diketahui dengan menurunkan tetapan 

kesetimbangan. Persamaannya sebagai berikut. 

[𝐻3𝑂+] = 𝐾𝑎 
[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻]

[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−]
 

 − log[𝐻3𝑂+] = −𝑙𝑜𝑔𝐾𝑎 − 𝑙𝑜𝑔
[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻]

[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−]
 

                 𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−]

[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻]
 

Persamaan pH larutan penyangga secara umum dituliskan sebagai berikut. 

a. Larutan penyangga yang terdiri dari campuran asam lemah dan basa 

konjugasinya 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
[𝑏𝑎𝑠𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑠𝑖]

[𝑎𝑠𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑚𝑎ℎ]
 

    Atau 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
𝑚𝑜𝑙 𝑏𝑎𝑠𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑠𝑖

𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑠𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑚𝑎ℎ
 

b. Larutan penyangga yang terdiri dari campuran basa lemah dan asam 

konjugasinya 
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𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
[𝑎𝑠𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑠𝑖]

[𝑏𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑒𝑚𝑎ℎ]
 

    Atau 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑠𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑠𝑖

𝑚𝑜𝑙 𝑏𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑒𝑚𝑎ℎ
 

 

Contoh soal perhitungan larutan penyangga: 

1) Apakah terjadi larutan penyangga jika 100 mL CH3COOH 0,5M 

direaksikan dengan 200 mL NaOH 0,2M? 

Jawab: 

Reaksi : CH3COOH(aq) + NaOH(aq)    CH3COONa (aq) + H2O(aq)  

Mol zat mula-mula: 50 mmol     40 mmol               -  - 

Mol zat bereaksi    : 40 mmol      40 mmol   -  - 

Mol zat hasil reaksi: -  -          40 mmol              40 mmol 

Mol zat sisa     : 10 mmol 

Setelah bereaksi terdapat campuran antara CH3COOH dengan CH3COONa 

sehingga terjadi larutan penyangga CH3COOH/ CH3COO-.  

 

2) Berapakah pH larutan yang terdiri dari campuran 50 mL CH3COOH 0,1 M 

dan 50 mL CH3COONa 0,1 M. Ka = 1,7.10-5 

Jawab : 

Dalam 50 mL CH3COOH 0,1 M terdapat 0,005 mol  
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Dalam 50 mL CH3COONa 0,1 M terdapat 0,005 mol  

Volum campuran = 100 mL 

[CH3COOH] = 0,005 x 1000/100 = 0,05 mol.L-1  

[CH3COO-] = 0,05 mol. L-1   

  [CH3COOH]       0,05 
[H+] = Ka .                       = 1,7.10-5                  =  1,7. 10-5   
             [CH3COO-]   0,05 
 

pH = - log [H+] 

      = - log 1,7. 10-5   

      = 5 – 0,23 = 4,77 

Jadi pH larutan adalah 4,77  
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Berikut adalah soal-soal UN topik Larutan Penyangga yang muncul di tiga 

tahun terakhir beserta pembahasannya. 

Tahun 2019 : 

No Soal 

1. 
Sebanyak 100 mL larutan CH3COOH 0,10 M (Ka = 1,8×10–5) 

dicampur dengan 100 mL larutan CH3COOK 0,20 M. Nilai pH yang 

dihasilkan adalah ..... 

A. 5 – log 3,6 

B. 5 – log 1,8 

C. 6 – log 9 

A.D. 6 + log 9 

B.E. 8 + log 9 

Kunci Jawaban : C 

Pembahasan: 

Campuran larutan CH3COOH (sebagai asam lemah) dengan CH3COOK 
(sebagai basa konjugat) merupakan larutan penyangga asam. 

  [CH3COOH]                   (100x0,1) 
[H+] = Ka .                       = 1,8.10-5    x                             =  9 . 10-6   
               [CH3COO-]   (100x0,2) 
 

pH            = - log [H+] 

      = - log 9 . 10-6 

      = 6 – log 9 

Jadi pH larutan adalah 6 – log 9 
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No Soal 

2. Seorang siswa membuat larutan penyangga dengan pH = 9 dari zat 

yang tersedia yaitu larutan NH3 1 M (Kb = 1×10–5) dan kristal garam 

NH4Cl (Mr = 53,5). Adapun tahapannya sebagai berikut. 

4. mengambil 1 L larutan NH3 

5. menimbang 5,35 gram NH4Cl dan mencampurkan ke larutan NH3 

6. mengaduk hingga semua kristal larut 

Setelah diukur ternyata pH larutan yang terbentuk tidak sesuai. 

Tahapan yang menyimpang dari proses tersebut adalah ..... 

E. konsentrasi NH3 yang digunakan terlalu kecil 

F. percampuran harus dipanaskan terlebih dahulu 

G. larutan NH3 yang digunakan terlalu sedikit 

H. massa NH4Cl yang ditimbang seharusnya 0,53 gram 

B. larutan NH3 yang digunakan seharusnya 100 mL 

Kunci Jawaban : E 

Pembahasan: 

Jika pH larutan penyangga yang diinginkan = 9, maka pOH = 5, sehingga 
[OH-] = 10-5 M 

    [NH3]                            [OH-]                  [NH3] 
[OH-] = Kb .                       →                                  =                              
                 [NH4+]     Kb               [NH4+] 
 

  10-5                    [NH3]                              1                      [NH3] 
                 =                        →                                  =                            
  10-5                 [NH4+]     1               [NH4+] 
 

Agar mendapat pH = 9, maka [NH3]  = [NH4+]  

Bila NH4Cl yang dicampurkan 5,35 gram (setara dengan 0,1 mol NH4Cl), 
maka jumlah NH3 1 M cukup 100mL sehingga sebanding dengan jumlah 
NH4Cl. Karena NH3 yang digunakan sebanyak 1 L maka jumlah NH3 menjadi 
lebih banyak. Sehingga [OH–] tidak sama dengan 10–5 M tetapi malah 10–4 M. 
Perhitungannya: 
[OH–] = 10–5 (1 mol/0,1 mol)  = 10–4 M 
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Tahun 2018 : 

No Soal 

1. Diketahui campuran larutan penyangga sebagai berikut. 

 

Jika Ka CH3COOH = 10-5, maka urutan pH dimulai dari yang terkecil 

adalah .... 

A. 1 – 2 – 3 

B. 1 – 3 – 2 

C. 2 – 1 – 3 

D. 3 – 1 – 2 

E. 3 – 2 – 1 

Kunci Jawaban : - 

Pembahasan: 

[H+] = Ka(mol asam lemah)/(mol basa konjugat) 

(1) [H+] = 10–5.(5 mmol/5 mmol) = 10–5 M 

(2) [H+] = 10–5.(5 mmol/10 mmol) = 5 ×10–6 M 

(3) [H+] bukan campuran larutan penyangga, tidak CN– bukanlah basa 

konjugat dari CH3COOH. 

pH berbanding terbalik dengan [H+], semakin besar [H+] maka pH semakin 

kecil. 

Jadi urutan yang benar adalah (1), (2) 

Jawaban yang tepat TIDAK TERSEDIA. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Cf2aXPRypyA/W96Z0n8ltJI/AAAAAAAAJME/bFzq4Pe58vkp1AqDfGdknRj9f6_1wp3RACLcBGAs/s1600/P2+No+9.jpg
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No Soal 

2. 
Bacalah wacana berikut ini. 

pH normal darah manusia adalah dirancang selalu relatif tetap, yaitu 7,4 ± 

0,05. Komponen utama buffer darah adalah H2CO3 dan HCO3
- dengan 

perbandingan 1:20, yang merupakan salah satu hasil metabolisme 

pernafasan. 

CO2(g) ⇌ CO2(aq) 

CO2(aq) + H2O(l) ⇌H2CO3(aq) 

H2CO3(aq) + H2O(l) ⇌ H3O+(aq) + HCO3
- 

Pada kasus alkalosis atau kelebihan basa yang disebabkan kekurangan 

CO2 terlarut, pH darah naik hingga mencapai 7,8. Jika dibiarkan akan 

menyebabkan kerusakan sistem syaraf. Salah satu upaya mengembalikan 

pH normal darah adalah dengan pemberian masker gas oksigen didukung 

infus larutan buffer bikarbonat pH 6,7 selama selang waktu tertentu. (Ka 

H2CO3 = 4,3 x 10-7). 

Berdasarkan wacana tersebut, pemberian larutan bikarbonat pH 6,7 

bertujuan untuk …. 

F. Menaikkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan ke arah kiri 

G. Menaikkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan ke arah kanan 

H. Menaikan pH darah tanpa menggeser arah kesetimbangan 

I. Menurunkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan ke arah kiri 

J. Menurunkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan ke arah 

kanan 

Kunci Jawaban : E 

Pembahasan: 

Kasusnya adalah alkolisis atau kelebihan basa dengan pH di atas 7,4. Tujuan 
utamanya adalah menurunkan pH darah agar normal. Menambah 
NaHCO3 (atau HCO3–) dengan pH 6,7 berarti meningkatkan 
konsentrasi H2CO3 yang berada di ruas kiri. Bila menambah konsentrasi zat 
di ruas kiri maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, terbentuk lebih 
banyak H3O+ hingga pH normal kembali. 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

KISI-KISI SOAL 
 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3.12. 
Menjelaskan 
prinsip kerja, 
perhitungan pH, 
dan peran 
larutan 
penyangga 
dalam tubuh 
makhluk hidup 

Larutan 
Penyangga 

Prinsip Kerja 
Larutan 

Penyangga 

Diberikan 
skema reaksi 
kesetimbanga
n, peserta 
didik dapat 
menentukan 
arah 
pergeseran 
kesetimbanga
n jika 
ditambahkan 
asam 

1 C2 PG 

 
KARTU SOAL PILIHAN GANDA 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  KIMIA Nama Penyusun :  Santi Setiani Hasanah 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku 
Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

3.12. Menjelaskan 
prinsip kerja, 
perhitungan pH, dan 
peran larutan 
penyangga dalam 
tubuh makhluk 
hidup 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Diketahui reaksi kesetimbangan di bawah ini : 

 
 

Jika ke dalam sistem penyangga di atas ditambahkan asam, 
maka kesetimbangan akan... 

A. Bergeser ke sebelah kiri 
B.  Bergeser ke sebelah kanan 

LINGKUP MATERI 

Larutan Penyangga 

 

Kunci 
Jawaban 

A 

MATERI  

Prinsip Kerja 
larutan Penyangga 

INDIKATOR SOAL 

√   
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Diberikan skema 
reaksi 
kesetimbangan, 
peserta didik dapat 
menentukan arah 
pergeseran 
kesetimbangan jika 
ditambahkan asam 

C. Tidak berubah 
D. Bergeser ke kedua arah                                                  

 
KISI-KISI SOAL 
 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3.12. 
Menjelaskan 
prinsip kerja, 
perhitungan pH, 
dan peran 
larutan 
penyangga 
dalam tubuh 
makhluk hidup 

Larutan 
Penyangga 

Larutan 
Penyangga 

Diberikan 
data pKa, 
peserta didik 
dapat 
memperkirak
an pH larutan 
penyangga 

1 C2 PG 

 
KARTU SOAL PILIHAN GANDA 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  KIMIA Nama Penyusun :  Santi Setiani Hasanah 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku 
Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

3.12. Menjelaskan 
prinsip kerja, 
perhitungan pH, dan 
peran larutan 
penyangga dalam 
tubuh makhluk 
hidup 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Suatu larutan penyangga terdiri dari asam etanoat dan dan basa 
konjugasinya. Harga pKa dari asam etanoat adalah 4,74. Pada 
pH berapa larutan menjadi penyangga? 

 

A. 3,0 
B. 4,0 
C. 5,0 
D. 6,0                                                  

LINGKUP MATERI 

Larutan Penyangga Kunci 
Jawaban 

MATERI  

√   
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Prinsip Kerja 
larutan Penyangga 

 

C 

INDIKATOR SOAL 

Diberikan data pKa, 
peserta didik dapat 
memperkirakan pH 
larutan penyangga 

 
 
KISI-KISI SOAL 
 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3.12. 
Menjelaskan 
prinsip kerja, 
perhitungan pH, 
dan peran 
larutan 
penyangga 
dalam tubuh 
makhluk hidup 

Larutan 
Penyangga 

Larutan 
Penyangga 

Diberikan 
skema sistem 
penyangga 
dalam darah , 
peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
reaksi 
kesetimbanga
n dari larutan 
penyangga 
dalam darah 

1 C2 Uraian 

 
KARTU SOAL PILIHAN GANDA 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  KIMIA Nama Penyusun :  Santi Setiani Hasanah 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku 
Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

 RUMUSAN BUTIR SOAL 

√   
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3.12. Menjelaskan 
prinsip kerja, 
perhitungan pH, dan 
peran larutan 
penyangga dalam 
tubuh makhluk 
hidup 

Nomor 
Soal 

1 

 

Dalam darah manusia terdapat sistem penyangga untuk 
mempertahankan pH darah berada di sekitar 7,4, berdasarkan 
reaksi kesetimbangan : 

 

  Skema sistem penyangga dalam darah adalah: 

 

 

Berdasarkan skema di atas, tuliskan reaksi kesetimbangan 
sistem penyangga darah jika: 

a) memakan buah-buahan yang masam 
b) memkan daging sapi segar 

LINGKUP MATERI 

Larutan Penyangga 

 

MATERI  

Prinsip Kerja 
larutan Penyangga 
dalam darah 

INDIKATOR SOAL 

Diberikan skema 
sistem penyangga 
dalam darah , 
peserta didik dapat 
menjelaskan reaksi 
kesetimbangan dari 
larutan penyangga 
dalam darah 

 
 
Pedoman Penskoran 

Kunci Jawaban: Skor 

Persamaan reaksinya: 

a.  50 

b.       50 
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C. Pengembangan Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi proses pembelajaran 

materi Larutan Penyangga. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan melihat  

kesesuaian antara indikator pencapaian kompetensi, proses pembelajaran, 

peserta didik, penilaian, dan ketercapaian KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran yang dirancang dapat 

mengarahkan dan mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran 

dengan  baik ? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang 

disajikan? Apakah sesuai  dengan yang diharapkan? (Apakah materi 

terlalu tinggi, terlalu rendah, atau sudah sesuai dengan kemampuan awal 

peserta didik?) 

3. Bagaimana respons Saudara terhadap media pembelajaran yang 

digunakan? (Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik 

menguasai kompetensi/materi yang diajarkan?)     

4. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap aktivitas pembelajaran yang 

telah dirancang ? Apakah aktivitas pembelajaran tersebut dapat melatih 

siswa berpikir tingkat tinggi (HOTs)?    

5. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap pendekatan, model 

pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan?   

6. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap teknik pengelolaan kelas yang 

akan dilakukan (perlakuan guru terhadap peserta didik dalam mengatasi 

masalah dan memotivasi peserta didik)?  

7. Apakah Saudara dapat menangkap penjelasan/instruksi yang diberikan 

pada bagian aktivitas pembelajaran?    

8. Bagaimanakah tanggapan Saudara terhadap latihan atau penilaian yang 

dikembangkan?  

9. Apakah Saudara telah mencapai penguasaaan kemampuan 

pembelajaran yang telah dikembangkan ?    
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10. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran?  

11. Apakah aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai 

kompetensi dasar (KD) pada materi terpilih sebagaimana mestinya? 

(Jika tidak seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian 

aktivitas pembelajaran dalam rencana pembelajaran?)  

12. Apa kelemahan yang akan Saudara temukan dalam melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang telah dirancang? 

13. Apa kekuatan atau hal-hal baik yang Saudara capai setelah mempelajari 

aktivitas pembelajaran?  
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KESIMPULAN 

Larutan penyangga atau larutan bufer adalah larutan yang terdiri dari (1) 

asam lemah atau basa lemah dan (2) garamnya; kedua komponen itu harus 

ada. Larutan ini mampu melawan perubahan pH ketika terjadi penambahan 

sedikit asam atau sedikit basa. Larutan penyangga sangat penting dalam 

sistem kimia dan biologi. Secara umum persamaan pH larutan penyangga yaitu  

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
[𝑏𝑎𝑠𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑠𝑖]

[𝑎𝑠𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑚𝑎ℎ]
 

atau 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
𝑚𝑜𝑙 𝑏𝑎𝑠𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑠𝑖

𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑠𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑚𝑎ℎ
 

jika larutan penyangga yang terdiri dari campuran asam lemah dan basa 

konjugasinya. Dan 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
[𝑎𝑠𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑠𝑖]

[𝑏𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑒𝑚𝑎ℎ]
 

atau 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑠𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑠𝑖

𝑚𝑜𝑙 𝑏𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑒𝑚𝑎ℎ
 

jika larutan penyangga yang terdiri dari campuran basa lemah dan asam 

konjugasinya. 

Pada tubuh mahluk hidup terdapat berbagai macam cairan seperti air, sel 

darah dan kelenjar. Cairan ini berfungsi sebagai pengangkut zat makanan dan 

pelarut zat kimia di dalamnya. Berlangsungnya reaksi itu bergantung pada 

enzim tertentu dan tiap enzim bekerja efektif pada pH tertentu (pH optimum). 
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Oleh sebab itu, cairan dalam tubuh mahluk hidup mengandung larutan 

penyangga untuk mempertahankan pHnya. 
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UMPAN BALIK 

Untuk mengukur pemahaman saudara terhadap subunit ini, silakan mengisi 

lembar persepsi pemahaman di format yang tersedia. Berdasarkan hasil 

pengisian instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman 

beserta umpan baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan 

objektif dan jujur dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang 

menurut saudara tepat.  

Lembar Persepsi Pemahaman Subunit 

No Aspek Kriteria 
1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah dikembangkan 
berdasarkan Kompetensi Dasar. 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari. 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat 
mengembangkan HOTS peserta didik. 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan 
baik. 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas 
pembelajaran di dalam kelas. 

    

6 Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik 
yang dikembangkan. 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja 
peserta didik yang dikembangkan. 

    

8 Memahami konten secara menyuluh dengan baik.     
9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan 

baik. 
    

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan 
tepat. 

    

Jumlah   
 

  

Jumlah Total  
 

 
Keterangan 
1=tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 
 
Skor = Jumlah Total X 100 

     40 
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Keterangan Umpan Balik 
Skor Umpan Balik 

< 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang subunit ini 
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 
Saudara memahaminya. 

70-79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian  berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. 
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 
untuk membelajarkan subunit ini. 

 
Keterangan 
1 = tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 
 
Skor = Jumlah Total X 100 

     40 

 
Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 
< 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 

membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang subunit ini 
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 
Saudara memahaminya. 

70-79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian  berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. 
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 
untuk membelajarkan subunit ini. 
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PENDAHULUAN 

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk 

memahami topik sifat titrasi asam basa. Melalui pembahasan materi yang terdapat 

pada Unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi 

yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang telah 

disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. 

Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri sehingga mereka dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang memuat 

target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan tentang 

aplikasi topik titrasi asam basa di kehidupan sehari-hari, soal-soal tes UN topik ini 

di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi 

alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang 

dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang 

dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur 

mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam Unit ini 

dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi 

peserta didik menganalisis fenomena titrasi asam basa sekaligus mendorong 

peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Model yang digunakan 

dalam pembelajaran ini adalah model Discovery Learning dengan sintak 1) 

Pemberian rangsangan (Stimulation), 2) Pernyataan/identifikasi masalah 

(Problem Statement), 3) Pengumpulan Data (data collection), 4) Pengolahan data 

(Data Processing), 5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik 

simpulan/generalisasi (Generalization) . 

Topik pada unit titrasi asam basa yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri 

atas  konsep titrasi asam basa, indikator asam basa, titik ekivalen dan titik akhir 
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titrasi, Menentukan konsentasi  pentiter (titran) atau zat yang dititer (analit); 

Kurva titrasi dan perubahan pH pada titrasi asam basa. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas XI 

Semester 1. Target kompetensi pada kompetensi dasar  dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

NO KOMPETENSI DASAR TARGET KOMPETENSI 

KD PENGETAHUAN 

3.13 Menganalisis data hasil 

berbagai jenis titrasi 

asam-basa 

Menganalisis data hasil berbagai jenis 

titrasi asam-basa 

KD KETERAMPILAN 

4.13 Menyimpulkan hasil 

analisis data percobaan 

titrasi asam-basa 

Menyimpulkan hasil analisis data 

percobaan titrasi asam-basa 

 

Kompetensi dasar tersebut menjadi target kompetensi sebagai patokan 

penguasaan kompetensi oleh peserta didik. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian 

kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur pencapaian 

kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.13 dan 4.13 di kelas XI dikembangkan 
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menjadi satu indikator untuk ranah pengetahuan dan satu indikator untuk ranah 

keterampilan.  

Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori, yaitu 

indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut ini rincian 

indikator pencapaian kompetensi adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 
IPK  Pendukung 

3.13.1  Menjelaskan pengertian       
titrasi asam basa 

 

3.13.2    Menjelaskan indikator 
titrasi asam basa 

 

3.13.3      Menjelaskan   titik akhir 
dan      titik ekivalen titrasi 
asam-basa 

 

3.13.4 Menentukan konsentasi  
pentiter (titran) atau zat 
yang dititer (analit) 

 

IPK Kunci 

3.13.5 Menganalisis data hasil 

berbagai jenis titrasi asam 

basa 

4.13.1  Melakukan percobaan titrasi 
asam basa 

4.13.2  Mengolah data hasil titrasi 
asam basa 

4.13.3  Menyimpulkan hasil analisis 
data percobaan titrasi asam-
basa 

4.13.4  Membuat laporan percobaan 
               titrasi asam basa 
4.13.5.  Menyajikan hasil analisis 

data percobaan 
IPK Pengayaan 
3.13.6 Menganalisis kadar zat yang  

dititrasi 

4.13.6   Menentukan kadar suatu zat 
dari data percobaan 

    
3.13.7 Membuat kurva titrasi asam 

basa 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Titrasi adalah prosedur menetapkan kadar suatu larutan dengan mereaksikan 

sejumlah larutan tersebut yang volumenya terukur dengan suatu larutan lain yang 

telah diketahui kadarnya (larutan standar) secara bertahap. Berdasarkan jenis 

reaksi yang terjadi, titrasi dibedakan menjadi titrasi asam basa, titrasi 

pengendapan, dan titrasi redoks. Pada pembelajaran kelas XI di semester 3 lebih 

ditekankan pada titrasi asam basa. 

Penentuan Kadar Cuka  

Pada label yang tertera pada botol cuka makan umumnya terdapat informasi kadar 

cuka tersebut. Misalkan, pada suatu botol cuka tertulis 25% asam cuka, bagaimana 

cara memastikan kebenaran dari kadar tersebut? Penentuan kadar asam cuka 

dapat dilakukan dengan prosedur eksperimen menggunakan metode titrasi. 

  

Gambar 1 Cuka yang dijual di pasaran 
Sumber:www.google.com 
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Dalam menentukan kadar asam cuka, metode titrasi yang digunakan adalah titrasi 

asam basa. Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan 

larutan asam yang diketahui kadarnya atau sebaliknya, kadar suatu larutan asam 

dengan larutan basa yang diketahui, dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. 

Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan di mana 

asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Titik ekivalen umumnya 

dapat ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Keadaan di mana titrasi 

harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna 

disebut titik akhir titrasi. Jadi, untuk memperoleh hasil titrasi yang tepat, maka 

selisih antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen harus diusahakan seminimal 

mungkin. Hal ini dapat diupayakan dengan memilih indikator yang tepat pada saat 

titrasi, yakni indikator yang mengalami perubahan warna di sekitar titik ekivalen. 
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SOAL-SOAL UN 

Berikut ini contoh soal-soal UN dengan topik titrasi asam basa pada Kompetensi 

Dasar 3.13 Menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam-basa, di kelas XI 

(Permendikbud Nomor 37, 2018).  

Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta 

didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan 

ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik Titrasi Asam 

Basa. 

A. Contoh Soal UN Tahun 2016 

No. Soal 

1 Perhatikan data hasil titrasi antara Ba(OH)2 dengan larutan asam asetat 

0,15 M berikut ! 

Percobaan  Volume Ba(OH)2 Volume CH3COOH 0,15 M 

1 30 mL 39,8 mL 

2 30 mL 40,0 mL 

3 30 mL 40,2 mL 

 

Berdasarkan data tersebut, massa Ba(OH)2 yang bereaksi adalah .... 

(Ar Ba = 56 gram. mol-1 ; O = 16 gram. mol-1 ; H = 1 gram. mol-1)  

A. 0,54 gram 

B. 0,30 gram  

C. 0,27 gram 

D. 0,15 gram 

E. 0,10 gram 
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Identifikasi 

Level 
Kognitif 

: Aplikasi (LK 2) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: Menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa 

Diketahui : 
Beberapa data hasil titrasi Ba(OH)2  - CH3COOH 

Ditanyakan : Massa Ba(OH)2 yang dititrasi 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Titrasi asam basa 

 

No. Soal 

2 Perhatikan gambar titrasi berikut! 

 

 

Sebanyak 25 mL H2SO4 (Mr = 98) dititrasi dengan 50 mL NaOH 0,1 M 

menggunakan indikator fenolftalein sampai mencapai titik akhir titrasi. 

Massa H2SO4 dalam 25 mL larutan H2SO4 yang dititrasi adalah .... 

A. 75 mg 

B. 125 mg 

C. 245 mg 

D. 450 mg 

E. 650 mg 
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Identifikasi 

Level 
Kognitif 

: Aplikasi (LK 2) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: Menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa 

Diketahui : Beberapa data hasil titrasi H2SO4  - NaOH 

Ditanyakan : Massa H2SO4 yang dititrasi 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Titrasi asam basa 

 

B. Contoh Soal  UN Tahun 2017 

No. Soal 

1 1. Berikut ini data hasil percobaan titrasi larutan Mg(OH)2 dengan 

larutan HCl 0,1 M 

Percobaan Volume Mg(OH)2 (mL) Volume HCl (mL) 

(1) 10 20,2 

(2) 10 20,0 

(3) 10 19,8 

 

Berdasarkan data tersebut massa Mg(OH)2 yang bereaksi adalah... 

(Ar. Mg = 24 gram.mol-1; O =16 gram. mol-1; H = 1 gram. mol-1 ) 

A. 0,058 gram 

B. 0,116 gram 

C. 0,232 gram  

D. 0,580 gram  

E. 1,160 gram 
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Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK 2) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: Menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa 

Diketahui : Beberapa data hasil titrasi Mg(OH)2  - HCl 

Ditanyakan : Massa Mg(OH)2 yang dititrasi 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Titrasi asam basa 

 

C. Contoh Soal UN Tahun 2018 

 

No. Soal 

1 
Diketahui data beberapa indikator dan trayek pH 

Indikator Metil Jingga Bromtimol biru fenolptalin 

Trayek pH 3,1 – 4,40 6,0 – 7,6 8,3 -10,0 

 

Berikut ini adalah kurva titrasi asam-basa. 

 

Pasangan asam-basa/basa-asam dan indikator yang digunakan adalah .... 

A. KOH – CH3COOH, fenolptalein 

B. KOH – HCl, fenolptalein 

https://2.bp.blogspot.com/-MDYZfZr4of8/W96aYLr6mII/AAAAAAAAJMc/KEohtWmhML85siVkuExnebh_RaVE2kieQCLcBGAs/s1600/P2
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C. CH3NH3 – HCl, metil jingga 

D. NH4OH – CH3COOH, metil jingga 

E. NaOH – HCl, fenolptalein 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK 2) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: Menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa 

Diketahui : Trayek pH berbagai indikator dan kurva titrasi 

Ditanyakan : Pasangan asam – basa dan indikator yang tepat untuk kurva 

tersebut. 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Trayek pH indikator dan Kurva titrasi 

 

D. Contoh Soal UN Tahun 2019 

 

No. Soal 

1 
1. Perhatikan trayek pH indikator berikut ! 

 

Indikator Trayek pH 

Methyl orange 3,1 – 4,4 

Phenolftalin 8,0 – 9,8 

Bromthymol blue 6,0 – 7,6 
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  Berdasarkan grafik tersebut, pasangan larutan asam basa dan    

indikator yang digunakan pada titrasi tersebut adalah.... 

A. larutan CH3COOH dititrasi oleh larutan NaOH dengan indikator 

bromthymol blue  

B. larutan CH3COOH dititrasi oleh larutan NH4OH dengan indikator 

phenolftalein 

C. larutan CH3COOH dititrasi oleh larutan NaOH dengan indikator 

methyl orange  

D. larutan HCl dititrasi oleh larutan NaOH dengan indikator 

phenolftalein  

E. larutan HCl dititrasi oleh larutan NH4OH dengan indikator 

phenolftalein 

Identifikasi 

Level Kognitif : Penalaran (LK 3) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: Menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa 

Diketahui : Trayek pH berbagai indikator dan kurva titrasi 

Ditanyakan : Pasangan asam – basa dan indikator yang tepat untuk kurva 

tersebut. 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Trayek pH Indikator  dan kurva titrasi 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik titrasi asam basa.  Bahan pembelajaran dikembangkan 

dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian 

aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan bahan 

bacaannya 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik titrasi 

asam basa. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih dahulu disusun 

desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan tabel 

4, dapat terlihat aktivitas pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator 

yang telah ditetapkan, yang dapat dicapai dalam tiga kali pertemuan. Aktivitas 

pembelajaran akan diuraikan lebih rinci, menjadi tiga skenario pembelajaran 

masing-masing dilaksanakan untuk 2 x 45 menit. Pengembangan skenario 

pembelajaran mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses 

(Permendikbud nomor 22 tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran 

untuk masing-masing pertemuan. 

Aktivitas pembelajaran pertemuan 1 terdiri dari tahap :1) Pemberian rangsangan 

(Stimulation), 2) Pernyataan/identifikasi masalah (Problem Statement),  

3)Pengumpulan data (data collection)  dan dilaksanakan pada 2 x 45 menit. 
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Aktivitas pembelajaran pertemuan 2 merupakan tahap berikutnya 4) Pengolahan 

data (Data Processing), 5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik 

simpulan/generalisasi (Generalization), dilaksanakan pada pertemuan berikutnya 

dengan estimasi waktu 2 x 45 menit. 

Aktivitas pembelajaran pertemuan 3, yaitu  analisis data hasil berbagai jenis titrasi 

asam basa dengan tahapan sebagai berikut 1)Pemberian rangsangan (Stimulation) 

: 2) Pernyataan/identifikasi masalah (Problem Statement), 3) Pengumpulan Data 

(data collection), 4) Pengolahan data (Data Processing), 5) Pembuktian 

(Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi (Generalization), dengan 

estimasi waktu 2 x 45 menit. 
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Tabel 3. Desain Pembelajaran  

Indikator Pencapain 
Kompetensi 

Materi/ 
Submateri 

Aktivitas Pembelajaran Bentuk dan 
Jenis Penilaian 

Media Alokasi Waktu 

Pertemuan 1 

3.11.1 Menjelaskan  pengertian    

titrasi asam basa. 

3.13.2 Menjelaskan indikator  

titrasi asam basa 

3.13.3 Menjelaskan   titik akhir 

dan titik ekivalen titrasi 

asam-basa 

 

 Konsep Titrasi 
Asam Basa 
 

 Indikator 
titrasi asam 
basa 

 Titik ekivalen 
dan titik akhr 
tirasi 

 Rumus umum 
titrasi 

Kurva titrasi 

1. Mencari informasi 
Bagaimana menguji 
kebenaran konsentrasi 
suatu produk, misalnya 
cuka dapur 25% . 

 
2. Mencari informasi 

tentang titrasi asam 
basa. 

 
3. Diskusi tentang 

indikator titrasi asam 
basa. 

 
4. Diskusi tentang titik 

ekivalen dan titik akhir 
titrasi. 

 
5. Menentukan 

konsentasi  pentiter 
(titran) atau zat yang 
dititer (analit) 

 
6. Melakukan percobaan 

titrasi asam basa 

1. Tes 
Pengetahuan 
Tes tulis  
a.  PG 
b. Uraian 

2. Observasi 
Kegiatan 
percobaan 

 
3. Observasi 

keterampilan 
presentasi 

 
4.Penilaian    

laporan 

Lembar kerja 

peserta didik 

6 x 45 menit 
Dilaksanakan 3 
x pertemuan 
(2 jp, 2 jp, 2jp)  

Peremuan 2 
3.13.4  Menentukan konsentasi  

pentiter (titran) atau 

zat yang dititer (analit) 

4.13.1 Melakukan percobaan 

titrasi asam basa 

4.13.2 Mengolah data hasil 

titrasi asam basa 

4.13.3 Menyimpulkan hasil 

analisis data percobaan 

titrasi asam-basa 
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 Indikator Pencapain 

Kompetensi 
Materi/ 

Submateri 
Aktivitas Pembelajaran Bentuk dan 

Jenis Penilaian 
Media Alokasi Waktu 

4.13.4 Membuat laporan 

percobaan 

               titrasi asam basa 

4.13.5.  Menyajikan hasil 

analisis data percobaan 

 
7. Diskusi untuk 

menganalisis data hasil 
berbagai jenis titrasi 

8. Membuat kurva titrasi 
 

9. Presentasi hasil 
percobaan titrasi asam 
basa 

 

Pertemuan 3 

3.13.5 Menganalisis data 

hasil berbagai jenis 

titrasi asam basa 

3.13.6 Menganalisis kadar 

zat yang  dititrasi 

3.13.7 Membuat kurva 

titrasi      asam basa 
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan 1 

Titrasi asam-basa merupakan reaksi bertahap antara suatu larutan asam dengan 

suatu larutan basa. Untuk titrasi antara asam kuat dengan basa kuat, reaksi yang 

terjadi sebenarnya merupakan reaksi antara ion H+ dari asam dengan ion OH– dari 

basa membentuk molekul air yang bersifat netral, sehingga reaksi ini disebut 

sebagai reaksi netralisasi. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini, Guru sebaiknya 

menggali aktivitas siswa untuk menuliskan reaksi netralisasi dari berbagai variasi 

asam kuat dan basa kuat yang direaksikan hingga siswa mampu menghitung 

konsentrasi ion H+, ion OH–, dan konsentrasi asam kuat atau basa kuat yang 

bereaksi.  

Aktivitas pembelajaran 1 ini akan mencapai indikator pengetahuan  3.13.1, 3.13.2, 

dan 3.13.3;  dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan 

pendekatan saintifik yang meliputi aktivitas sebagai berikut :1)Pemberian 

rangsangan (Stimulation) : 2) Pernyataan/identifikasi masalah (Problem 

Statement), 3) Pengumpulan Data (data collection), 4) Pengolahan data (Data 

Processing), 5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi 

(Generalization). 

Konsep titrasi asam basa  

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 pertemuan (2 x 45 menit) 

Media, alat  dan bahan yang digunakan : Media, alat dan bahan yang digunakan 

pada kegiatan mengidentifikasi titrasi asam basa adalah sebagai berikut. 

o Komputer/laptop 

o LCD Proyektor 

o LKPD 1 
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Langkah-langkah yang  dilakukan: 

Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 5-6 orang,  

(jumlah anggota kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa dalam kelas). 

 

Stimulation 

Pada tahap ini yang dilakukan guru adalah mengajukan pertanyaan sebagai 

stimulasi dan memotivasi  peserta didik  untuk memusatkan perhatian pada topik 

materi titrasi asam basa dengan cara :  

Mengajukan pertanyaan tentang reaksi netralisasi asam basa dari berbagai variasi 

asam kuat dan basa kuat, contoh pertanyaan guru: 

1. Apa yang dimaksud dengan reaksi netralisasi ? 

2. Tuliskan persamaan reaksi asam-basa (contoh asam-basa valensi 1) 

3. Tuliskan persamaan reaksi asam-basa (contoh asam-basa berbeda valensi) 

4. menunjukkan kadar cuka  kemasan yang ada di pasaran dan bagaimana menguji 

kebenaran kadar cuka tersebut?  

 

Problem Statement 

Peserta didik berdiskusi untuk  menentukan masalah yang berhubungan dengan 

titrasi, guru memberi pertanyaan untuk membantu peserta didik menentukan 

masalah. 

Data collection 

1. Membagikan LKPD 1. Titrasi asam basa. 

2. Memfasilitasi peserta didik menggali informasi dari berbagai sumber tentang 

titrasi asam basa.  

3. Memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi didalam kelompok tentang titrasi 

asam basa dan indikator yang digunakan dalam titrasi asam basa. 
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4. Memfasilitasi peserta didik untuk mengemukakan  pendapat dan menuliskan 

mengenai konsep titrasi asam basa, indikator titrasi asam basa dan titik 

ekivalen dan titik akhir titrasi.  

 

 

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan 2 

Aktivitas pembelajaran pertemuan 2 adalah tahap data processing, Verification, 

dan Generalization. 

Percobaan Titrasi asam basa 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran : 

Setelah melakukan aktivitas, diharapkan peserta didik mampu: 

a. Melakukan percobaan titrasi; 

b. Menentukan konsentasi  pentiter (titran) atau zat yang dititer (analit) 

c. Membuat kurva titrasi 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 x 45 menit 

Media, alat  dan bahan yang digunakan : Media, alat dan bahan yang digunakan 

pada kegiatan mengidentifikasi titrasi asam basa adalah sebagai berikut. 

o Komputer/laptop 

o LCD Proyektor 

o LKPD  
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Langkah-langkah yang dilakukan: 

Menginstruksikan peserta didik untuk melakukan percobaan sesuai dengan LKPD 

2 atau LKPD 3 dengan teliti ( ada 2 jenis LKPD yaitu titrasi asam kuat - basa kuat 

dan titrasi asam lemah- basa kuat).  

Data collection 

Menginstruksikan peserta didik untuk mencatat data hasil percobaan sesuai 

dengan LKPD (data pH larutan pada empat daerah titrasi, yaitu tahap awal 

(sebelum penambahan titran), tahap penambahan titran sebelum mencapai titik 

ekivalen, tahap pada titik ekivalen, dan tahap setelah titik ekivalen). 

Data processing 

1. Memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi di dalam kelompok untuk 

mengerjakan LKPD titrasi asam basa.  

2. Memfasilitasi peserta didik untuk menuliskan hasil data percobaan .  

3. Memfasilitasi peserta didik untuk mengolah data hasil percobaan.  

4. Memfasilitasi peserta didik untuk mengemukakan pendapat (diskusi) hasil data 

percobaan.  

Verification 

a. Memfasilitasi pengolahan data hasil percobaan dengan literatur (buku Kimia 

kelas XII) atau sumber yang lainnya. 

b. Menginstruksikan peserta didik untuk mempresentasikan data hasil 

percobaan titrasi asam basa.  

Generalization 

 Menyimpulkan hasil pengolahan data percobaan titrasi asam basa. 
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan 3  

Aktivitas pembelajaran pada pertemuan 3 merupakan kelanjutan dari aktivitas 

pembelajaran pertemuan 2 yaitu menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi 

asam basa. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu stimulation, problem statement, 

data collection, data processing, verification, dan generalization,  dengan estimasi 

waktu 2 x 45 menit . 

Stimulation 

Mengajukan pertanyaan tentang : 

1. Bagaimana cara menentukan konsentrasi zat yang dititrasi 

2. Bagaimana cara menentukan pH pada saat mencapai titik ekivalen 

3. Membagikan LKPD 3,meminta peserta didik untuk mempelajari LKPD 3 

      terlebih dahulu. 

4. Menginstruksikan peserta didik untuk mengerjakan LKPD di dalam kelompok. 

 

Problem statement 

Melalui diskusi peserta didik menentukan masalah pada LKPD 3 

Data collection 

Memfasilitasi pengolahan data  dengan literatur (buku Kimia kelas XII) atau 

sumber yang lainnya 

Data processing 

Pada tahap ini kegiatan mengolah data dan informasi dapat dilakukan melalui 

diskusi, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. 

Peserta didik secara berkelompok berdiskusi dan untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan tentang menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa. 
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Peserta didik menganalisis tabel percobaan dan kurva titrasi  melalui diskusi 

LKPD. 

Verification 

1. Memfasilitasi perwakilan kelompok untuk mempresentasikan LKPD 3. 

2. Memfasilitasi diskusi kelas untuk menyamakan persepsi LKPD 3. 

Genaralization 

Menyimpulkan hasil pengolahan data pada LKPD 3. 

 

B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) yanng disediakan untuk kegiatan titrasi asam 

basa sebanyak 4 LKPD, yaitu 1) Konsep titrasi asam basa ,2) Percobaan titrasi asam 

basa (asam kuat-basa kuat), 3) Percobaan titrasi asam-basa (asam lemah-basa 

kuat) dan 4) Analisis data percobaan titrasi asam basa. 

LKPD 1 dan 2 dikerjakan pada aktivitas pembelajaran 2, pelaksanaannya tidak 

semua kelompok mengerjakan LKPD 1 dan 2, tetapi masing-masing LKPD 

dikerjakan oleh 3 kelompok (1 kelas terdiri dari 6 kelompok). Tetapi pada 

pengolahan data masing-masing kelompok mengerjakan pengolahan data dari 

LPKD 1 dan 2.  
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Lembar Kerja Peserta Didik 1: KONSEP TITRASI ASAM BASA 

Tujuan : 

 Menjelaskan pengertian asam basa 

 Menjelaskan indikator asam basa 

 Menjelaskan titik akhir dan titik ekivalen titrasi asam basa 

Langkah Kerja : 

1. Menggali informasi (kajian literatur) tentang konsep titrasi asam basa dari 

berbagai sumber 

2. Melakukan diskusi  kelompok untuk menjawab kegiatan berikut . 

3. Membuat kesimpulan . 

 

Kegiatan 1 

Dari kajian literatur , yang dimaksud dengan titrasi adalah  

 

 

 

Kegatan 2 

Untuk melakukan percobaan titrasi, diperlukan indikator asam basa .  

 Jelaskan yang dimaksud indikator asam basa 

 

 

Cara menentukan indikator asam basa pada percobaan titrasi adalah 
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Kegiatan 3 

Pada titrasi asam basa ada yang disebut titik ekivalen dan titik akhir tirasi. 

Titik ekivalen adalah 

 

 

Titik akhir titrasi adalah  

 

 

Kesimpulan : 
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 : Percobaan Titrasi Asam Basa 1

    (Asam kuat – Basa kuat) 

Tujuan : 

1. Menentukan konsentrasi larutan HCl dengan larutan NaOH melalui titrasi 

asam-basa 

2. Membuat kurva titrasi asam kuat – basa kuat 

 
Alat dan Bahan : 

 

Alat: 

- Buret                           - statif 

- Corong                        - Gelas ukur 

- Erlenmeyer                 - Pipet tetes 

- pH indikator universal 

 

Bahan : 

- Larutan HCl dengan konsentrasi yang belum diketahui 

- Larutan Fenolftalein 

- Larutan NaOH 0,1 M 

 - Aquades 

Langkah kerja : 

1. Susun alat titrasi seperti pada gambar . 

2. Ukur 10 mL larutan HCl dengan menggunakan gelas ukur kemudian 

masukkan ke dalam Erlenmeyer. 

3. Ukur pH larutan HCl tersebut dengan indikator universal. Catat harga pH 

larutan HCl. 

4. Tambahkan 2 tetes larutan fenolftalein 

5. Masukkan larutan NaOH 0,1 M sebagai zat peniter kedalam buret. Catat 

skala awal larutan NaOH. 

6. Lakukan titrasi dengan cara meneteskan larutan NaOH dari buret ke 

dalam labu erlenmeyer sambil diguncangkan.  
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7. Setiap penambahan 2 mL larutan NaOH ukur pH larutan pada labu 

erlenmeyer. 

8. Catat harga pH campuran pada labu erlenmeyer 

9. Penetesan larutan NaOH dihentikan jika larutan dalam erlenmeyer 

menjadi merah muda 

10. Catat volume NaOH yang digunakan 

11. ulangi percobaan 2 kali 

                                                                          

 Gambar 2 Rangkaian alat titrasi asam basa 
Sumber:gurukimiasulawesi.blogspot.com 

 

Data Pengamatan: 

No Volume HCl (mL) Volume NaOH (mL) pH Campuran 

1 10 0  

2 10 2  

3 10 4  

4 10 6  

5 10 8  

6 10 9  

7 10 10  

8 10 11  
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Pertanyaan : 

1. Tuliskan persamaan reaksi dari percobaan di atas? 

2. Berapa konsentrasi (Molaritas) larutan HCl tersebut ? 

3. Berapa massa HCl dalam larutan tersebut ! 

4. Jelaskan yang dimaksud dengan titik ekivalen dan titik akhir titrasi !  

5. Buat kurva titrasi asam kuat dan basa kuat. 

6. Buat Laporan Titrasi Asam Kuat – Basa Kuat per kelompok dengan Format: 

- Judul Percobaan 

- Tujuan Percobaan 

- Alat dan Bahan yang digunakan 

- Data Hasil Percobaan 

- Jawaban pertanyaan 

- Pembahasan 

- Kesimpulan 
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Lembar Kerja Peserta Didik 3 : Percobaan Titrasi Asam  Basa  2

   (Asam lemah – Basa kuat) 

Tujuan : 

1. Menentukan konsentrasi larutan HCl dengan larutan NaOH melalui titrasi 

asam-basa 

2. Membuat kurva titrasi asam lemah – basa kuat 

 
Alat dan Bahan : 

 

Alat: 

- Buret                           - statif 

- Corong                        - Gelas ukur 

- Erlenmeyer                - Pipet tetes 

- pH indikator universal 

 

Bahan : 

- Larutan CH3COOH dengan konsentrasi yang belum diketahui 

- Larutan Fenolftalein 

- Larutan NaOH 0,1 M 

 - Aquades 

Langkah kerja : 

1. Susun alat titrasi seperti pada gambar . 

2. Ukur 10 mL larutan CH3COOH dengan menggunakan gelas ukur kemudian  

masukkan ke dalam Erlenmeyer. 

3. Ukur pH larutan CH3COOH tersebut dengan indikator universal. Catat 

harga pH larutan CH3COOH. 

4. Tambahkan 2 tetes larutan fenolftalein 

5. Masukkan larutan NaOH 0,1 M sebagai zat peniter kedalam buret. Catat 

skala awal larutan NaOH. 

6. Lakukan titrasi dengan cara meneteskan larutan NaOH dari buret ke dalam 

labu erlenmeyer sambil diguncangkan.  
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7. Setiap penambahan 2 mL larutan NaOH ukur pH larutan pada labu 

erlenmeyer. 

8. Catat harga pH campuran pada labu erlenmeyer 

9. Penetesan larutan NaOH dihentikan jika larutan dalam erlenmeyer menjadi 

merah muda 

10. Catat volume NaOH yang digunakan 

11. Ulangi percobaan 2 kali. 

                                                                          

 Gambar 3 Rangkaian alat titrasi asam basa 
Sumber:gurukimiasulawesi.blogspot.com 

Data Pengamatan: 

No Volume CH3COOH (mL) Volume NaOH (mL) pH Campuran 

1 10 0  

2 10 2  

3 10 4  

4 10 6  

5 10 8  

6 10 9  

7 10 10  

8 10 11  
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Pertanyaan : 

1. Tuliskan persamaan reaksi dari percobaan di atas? 

2. Berapa konsentrasi (Molaritas) larutan CH3COOH tersebut ? 

3. Berapa massa CH3COOH dalam larutan tersebut ! 

4. Jelaskan yang dimaksud dengan titik ekivalen dan titik akhir titrasi !  

5. Buat kurva titrasi asam kuat dan basa kuat. 

6. Buat Laporan Titrasi Asam Lemah – Basa Kuat per kelompok dengan 

format : 

- Judul Percobaan 

- Tujuan Percobaan 

- Alat dan Bahan yang digunakan 

- Data Hasil Percobaan 

- Jawaban pertanyaan 

- Pembahasan 

- Kesimpulan 
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Lembar Kerja Peserta Didik 4 

Berikut ini Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang digunakan dalam 

aktivitas pembelajaran, yaitu: LKPD 4. Berisi tentang data percobaan berbagai 

jenis titrasi asam basa. 

 

 ANALISIA DATA PERCOBAAN TIRASI ASAM BASA 

Tujuan : menganalisis data hasil titrasi berbagai asam basa 

Cara kerja : 

1. Kerjakanlah soal-soal berikut dalam kelompok kerja masing-masing 

2. Membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok   

 

Kegiatan 1. 

Perhatikan data percobaan titrasi asam kuat dan basa kuat berikut: 

No Volume HCl 0,1M Volume Ca(OH)2 mL 

1. 100 mL 99 mL 

2. 100 mL 100 mL 

3. 100 mL 101 mL 

 

Konsentrasi larutan Ca(OH)2 yang bereaksi adalah 

 

 

Massa larutan Ca(OH)2 yang bereaksi adalah 

 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 146 

Kesimpulan dari data di atas adalah 

 

 

Kegiatan 2  

Perhatikan kurva Titrasi larutan asam kloida (HCl) 0,10 M dengan larutan natrium 

hidroksida (NaOH) 0,10 M seperti pada gambar berikut : 

 
 

Berdasarkan kurva tersebut  lengkapilah pernyataan berikut : 

a. Ion yang lebih dominan berpengaruh terhadap pH dalam larutan HCl 

 

  

b. Sebelum dititrasi, ion yang lebih dominan berpengaruh terhadap pH 

dalam larutan HCl adalah  

 

 

c. Dalam larutan HCl yang dititrasi, ion akan bereaksi dengan ion OH– dari 

larutan titran adalah 
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d. Sifat larutan sebelum mencapai titik ekivalen adalah 

 

      

e. Sifat larutan pada saat mencapai titik ekivalen adalah 

 

  

f.  Sifat larutan pada sesudah mencapai titik ekivalen adalah 

 

 

 

Kegiatan 3  

Sebanyak 10 mL cuka diencerkan tepat 100 mL, dan sebanyak 20 mL cuka 

encer tersebut ditirasi dengan larutan NaOH 0,1 M sebanyak 30mL ((ρ = 1 

gram/ml, Mr CH3COOH =60), kadar cuka tersebut adalah 

 

 

Kesimpulan: 
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C. Bahan Bacaan 

Titrasi Asam Basa 

Titrasi merupakan salah satu prosedur dalam ilmu kimia yang digunakan untuk 

menentukan molaritas dari suatu asam basa. Reaksi kimia pada titrasi dikenakan 

pada larutan yang sudah diketahui volumenya, namun tidak diketahui 

konsentrasinya dan  larutan  yang sudah diketahui volumenya, namun tidak 

diketahui konsentrasinya dan larutan yang sudah diketahui volume dan 

konsentrasinya. Suatu zat yang akan ditentukan  konsentrasinya  disebut  “titran” 

dan biasanya diletakkan dalam  labu erlenmeyer,  sedangkan zat yang telah  

diketahui konsentrasinya  disebut sebagai  “titer” atau  “titrat” dan  biasanya  

diletakkan di dalam “buret”, baik titer maupun titran biasanya berupa larutan. 

Titrasi biasanya dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang terlibat di dalam proses 

titrasi, sebagai contoh bila melibatkan reaksi asam basa maka disebut sebagai 

titrasi asam basa atau aside alkalimetri, titrasi redoks untuk titrasi yang 

melibatkan reaksi reduksi oksidasi, titrasi kompleksometri untuk titrasi yang 

melibatkan pembentukan reaksi kompleks dan  lain  sebagainya. Tingkat 

keasaman atau kebasaan dapat ditentukan dengan menggunakan asam atau basa 

yang ekivalen. Ekuivalen asam setara dengan satu mol ion hidronium (H+ atau 

H3O+). Sedangkan ekivalen basa setara dengan satu mol ion hidroksida (OH-). Jika 

yang direaksikan adalah asam atau basa poliprotik (banyak ekivalen), maka setiap 

mol zat tersebut akan melepaskan lebih dari satu H+ atau OH-. 

1. Proses Titrasi Asam Basa 

Proses titrasi asam basa memerlukan berbagai alat dan bahan dan teknik-teknik 

melakukan titrasi. 
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Perangkat Titrasi Asam Basa 

Untuk melakukan titrasi asam basa,  diperlukan  beberapa  peralatan  sebagai 

berikut : 

             

                          

Gambar 4 Alat-alat titrasi 
Sumber : Petrucci, Ralph H., et all, 2007, General Chemistry 

 

Perangkat atau alat titrasi asam basa seperti yang tertera pada gambar selain itu 

ada-ada alat-alat lain untuk melakukan titrasi. Larutan  yang akan dititrasi 

ditempatkan di dalam labu erlenmeyer. Beberapa indikator diteteskan ke dalam 

larutan tersebut. Buret diisi oleh larutan standar, perlahan-lahan diteteskan ke  

dalam larutan yang dititrasi sampai indikator berubah warna. 

Indikator yang dipilih sebaiknya yang berubah warna tepat pada titik ekivalen. 

Titik ekivalen adalah titik dimana sejumlah mol larutan asam tepat bereaksi 
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dengan larutan basa. Titik dimana indikator merubah warna sehingga  reaksi 

berhenti disebut titik akhir titrasi. Idealnya titik akhir bertepatan dengan titik   

ekivalen. Indikator fenolftalein tidak berwarna dalam larutan asam dan berwarna 

merah keunguan dalam larutan  basa. Dalam suatu reaksi dimana larutan basa 

ditambahkan pada asam, fenolftalein biasa digunakan sebagai indikator. Titik 

akhir ditandai dengan adanya semburat warna merah muda yang muncul paling 

cepat setelah 15 detik larutan yang direaksikan dalam erlenmeyer. 

Cara menghitung konsentrasi larutan  titran atau  titer dari data  titrasi adalah 

sebagai berikut. Pada saat titik akhir titrasi atau saat indikator fenolftalein berubah 

warna yaitu pH = 7, akan dicapai titik ekivalen, maka : 

Mol H+ = mol OH- ,Oleh karena mol zat = volum larutan x molaritas, sehingga: 

   a x 𝑉𝑎𝑠𝑎𝑚 𝑥 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑚 =  b x 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎 𝑥 𝑀𝑏𝑎𝑠𝑎          Catatan a = valensi asam 

        b = valensi basa 

        V = volum 

                                                                                                M = molaritas  

Misalkan pada suatu percobaan titrasi didapat data sebagai berikut. 

Tabel 4. Volume Titran dan Titer pada suatu titrasi asam basa 

No Volume HCl(mL) Volume NaOH (mL) 

1 20 50 38,35 

2 20 38,35 26,75 

3 20 26,75 15,14 
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Untuk menghitung konsentrasi HCl dilakukan dengan cara:  

Volume NaOH: 

Pada percobaan 1: 50 mL - 38,35 mL = 11,65 mL 

Pada percobaan 2: 38,35 mL – 26,75 mL = 11,60 mL 

Pada percobaan 3: 26,75 mL – 15,14 mL = 11,61 mL  

Volum NaOH rata-rata = 11,62 mL 

a .Vasam . Masam   = b. Vbasa . Mbasa 

1 .20 mL. Masam = 1 . 11,62 mL. 0,1 M 

Masam = 0,0581 M .  

Jadi konsentrasi HCl= 0,058 M 

 

2. Kurva Titrasi 

Kurva titrasi menggambarkan alur pH terhadap volum asam atau basa yang 

ditambahkan pada saat titrasi. Pada kurva ini dapat dilihat titik ekivalen dari reaksi 

asam-basa pada titrasi. 

Pada tabel disajikan contoh pembuatan kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat 

pada percobaan titrasi 100 mL HCl 0,1 M dengan 120 mL larutan NaOH 0,1 M. 

Setiap perubahan pH dicatat volum NaOH  yang ditambahkannya. Data yang 

diperoleh tertera pada tabel berikut. 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 152 

Tabel 5. Data titrasi untuk 100 mL HCl 0,1 M dengan NaOH  

 

Setelah volume titrasi diketahui, maka data tersebut dibuat kurva titrasi. Kurva 

titrasi berikut dibuat berikut berdasarkan data pada gambar . 

 

Gambar 5 Kurva Titrasi Asam lemah dengan basa kuat 
Sumber: Peck, Davis. 2010. General Chemistry 

Kurva titrasi dibuat dengan menghitung pH campuran reaksi pada beberapa titik 

yang berbeda selama perubahan larutan basanya. Bentuk kurva titrasi tergantung 

pada kekuatan asam dan basa yang direaksikan. 
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Kurva Titrasi Asam Kuat vs Basa Kuat, Titrasi asam kuat vs basa lemah, Asam 

lemah vs basa kuat dan Asam lemah vs basa lemah digambarkan pada diagram 

berikut. 

Kurva titrasi asam kuat vs basa kuat Kurva titrasi asam kuat vs basa lemah 

 
 

Kurva titrasi asam lemah vs basa kuat Kurva titrasi asam lemah vs basa 

lemah 

 
 

Gambar 6 Kurva Titrasi Asam-Basa 
Sumber: Peck, Davis. 2010. General Chemistry 

 

Contoh soal :  

1. Jika 20,60 mL larutah HCl 0,0100 M digunakan untuk mentitrasi 30,00 mL 

larutan NaOH sampai titik ekivalen, berapakah konsentrasi larutan NaOH ? 

Indikator apakah yang dapat digunakan dalam titrasi tersebut? 
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Penyelesaian: 

HCL + NaOH NaCl + H2O 

Mol HCl = M x V = (0,0100 mol/L) (0,02060 L) = 0,000206 mol 

Mol NaOH = mol HCl karena perbandingan ekivalen HCl dan NaOH adalah 1:1, 

maka mol NaOH adalah 0,000206 mol 

Konsentrasi NaOH:   
0,000206 𝑚𝑜𝑙

0,03000 𝐿
   = 0,00687 𝑀 

Indikator yang sesuai untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat adalah indikator 

jingga metil atau fenolftalein. 

3. Indikator Titrasi Asam Basa 

Indikator yang biasa digunakan merupakan asam lemah atau  basa lemah. 

Misalkan kita memiliki indikator asam lemah yang kita lambangkan dengan HInd 

– dimana "Ind" adalah bagian indikator yang terlepas dari ion hidrogen: 

Karena bersifat asam lemah, maka indikator memiliki Ka untuk  indikator  disebut 

Kind.Pikirkanlah apa yang terjadi pada setengah reaksi selama terjadinya 

perubahan warna. Pada titik ini konsentrasi asam dan ionnya adalah sebanding. 

Pada kasus tersebut, keduanya akan menghapuskan ungkapan Kind. 

Anda dapat menggunakan hal ini untuk menentukan pH pada titik  reaksi searah. 

Jika anda menyusun ulang persamaan yang terakhir pada bagian sebelah kiri, dan 

kemudian mengubahnya pada pH dan pKind, Anda akan memperoleh   

       [H+] = Kind 

            pH = pKind  

Hal itu berarti bahwa pH dimana indikator berubah warna  sama dengan  harga 

pKind. Titik akhir untuk indikator bergantung seluruhnya pada harga pKind 

seperti  pada tabel beriku 
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Tabel 6 Trayek pH beberapa indikator 

 
Indikator 

Warna 
pKind 

Trayek 

pH Asam Basa 

Metil Jingga merah kuning 3,7 3,2 – 4,4 

Bromoserol Hijau kuning biru 4,7 3,8 – 5,4 

Metil Merah kuning merah 5,1 4,8 – 6,0 

Bromtimol Biru kuning biru 7,0 6,0 – 7,6 

Fenol Merah kuning merah 7,9 6,8 – 8,4 

Fenolptalein Tidak berwarna pink 9,4 8,2 – 10,0 

 

 

Berikut ini perubahan warna indikator pada setiap pH disajikan dalam tabel 

berikut 

Tabel 7 Perubahan Warna Indikator dan Trayek pH 

Indikator Perubahan Warna 

Fenolftalein 
 

 
 

 

 Tipe: HIn + H2O In- + H3O+
 

 pK: 9,5 

 Trayek pH: 8,0 – 9,8 
 Warna pada pH rendah : tidak berwarna 
 Warna pada pH tinggi : merah-violet 

Metil Jingga  
 
  

 Tipe  : InH+
 

 pK: 3.46 

 
 
 

+ H2O 

 
 
 

In 

                    
 
 

+ H3O+
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Indikator Perubahan Warna 

  Trayek pH: 3,1 – 4,4 
 Warna pada pH rendah : merah 
 Warna pada pH tinggi : oranye-kuning 

Metil Merah 
 

 
 

 

 Tipe: InH+  + H2O In + H3O+
 

 pK: 5,00 

 Trayek pH: 4,4 – 6,2 
 Warna pada pH rendah : merah 
 Warna pada pH tinggi : kuning 

Bromtimol Biru 
 

 
 

 

 Nama Lain: 3',3''-dibromothymolsulfonephtalein 

 Tipe : HIn + H2O In- + H3O+
 

 pK : 7,30 
 Trayek pH: 6,0 – 7,6 
 Warna pada pH rendah : kuning 
 Warna pada pH tinggi : biru 

Sumber: http://antoine.frostburg.edu/chem.shtml) 

Dari semua indikator-indikator tersebut, hanya beberapa indikator yang biasa 

digunakan untuk menentukan larutan termasuk asam, basa, atau netral, seperti 

fenolftalein, metil jingga, metil merah, dan fenol merah. Hal ini disebabkan karena 

kemudahan mendapatkannya, ekonomis, dan akurat. 

Perubahan pH pada Titrasi Asam Basa 

Pada saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, pH larutan akan turun. 

Sebaliknya, 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. Kurva titrasi menunjukkan perubahan pH larutan selama proses 

titrasi asam dengan basa atau sebaliknya. Bentuk kurva titrasi memiliki 

karakteristik tertentu yang bergantung pada kekuatan dan konsentrasi asam dan 

basa yang bereaksi. 
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1. Titrasi asam kuat dengan basa kuat 

Sebagai contoh, 40 mL larutan HCl 0,1 M ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 M 

sedikit demi sedikit. Berikut kurva titrasi yang menggambarkan perubahan pH 

selama titrasi tersebut. 

                                    

Gambar 7 Kurva titrasi asam basa: HCl dengan NaOH 
Sumber: Silberberg, Martin S. & Amateis, Patricia. 2015. Chemistry: The Molecular Nature of Matter and 
Change (7th edition). New York: McGraw-Hill Education 

 

Dari kurva tersebut dapat disimpulkan: 

Mula-mula pH larutan naik sedikit demi sedikit, perubahan pH drastis terjadi 

sekitar titik ekivalen pH titik ekivalen = 7 (netral). 

Indikator yang dapat digunakan: metil merah, bromtimol biru, atau fenolftalein. 

Namun, yang lebih sering digunakan adalah fenolftalein karena perubahan warna 

fenolftalein yang lebih mudah diamati. 

 

 

Perhitungan perubahan pH :  

Reaksi yang terjadi sebagai berikut : 

HCl(aq) + NaOH(aq)   → NaCl(aq) + H2O(aq) 
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 Sebelum penambahan larutan NaOH 

Kurva asam kuat dengan basa kuat dapat dilihat pada gambar diatas, sebelum 

NaOH ditambahkan pH = 1,  

40 mL HCl 0,1 M 

[H+] = [HCl] = 0,1 M 

pH Awal = –log [H+] 

pH Awal = –log (0,1) = 1 

pH Awal = 1 

 Setelah penambahan 10 ml NaOH (sebelum mencapai titik ekivalen) pH menjadi 

1,22.  

Perhitungannya : Hitung sisa jumlah asam kuat HCl yang belum dinetralkan 

basa kuat NaOH.  

[HCl] sisa   = 
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝐶𝑙𝑠𝑖𝑠𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
                                 

  = 
𝑉𝑎.𝑀𝑎−𝑉𝑏.𝑀𝑏

𝑉𝑎+𝑉𝑏
 

  = 
40.0,1−10.0,1

50
  

   = 3 / 50 = 0,06 M 

pH   = – log [H+] 

 = - log 0,06 = 2 –log 6 = 2-0,778 = 1,22 

 Pada saat titik ekivalen , pH = 7 bersifat netral.  

Va . Ma = Vb . Mb 

40. 0,1  = 40 . 0,1 

4 mmol=4 mmol 

Titik ekuivalen ini adalah ketika jumlah asam kuat sebanding dengan jumlah 

basa kuat dan oleh karenanya pH netral atau pH sama dengan 7. 

Garam NaCl yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat yang merupakan 

elektrolit kuat tidak akan terhidrolisis, karena larutannya bersifat netral 

(pH=7).  

Reaksi hidrolisisnya : NaCl(aq) → Na+(aq) + Cl-(aq) 

Na+(aq) + H2O(l) → tidak bereaksi 
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Cl- (aq) + H2O(l) → tidak bereaksi 

 Penambahan 50 mL larutan NaOH 0,1 M (Setelah mencapai titik ekivalen),  

pH = 12. 

Hitung sisa jumlah basa kuat NaOH setelah digunakan menetralkan asam kuat 

HCl. 

[NaOH] sisa   = ( Jumlah NaOH sisa)/(Volume Campuran)                                 

      = 
𝑉𝑏.𝑀𝑏−𝑉1.𝑀𝑏

𝑉𝑎+𝑉𝑏
     

      = 
50.0,1−40.0,1

50+40
 

       = 1 / 90 = 0,01M 

pOH        = – log [OH-] 

      =  - log 0,01 = 2 

  pH     =  14 – 2 = 12 

 

2. Titrasi asam lemah dengan basa kuat 

Sebagai contoh, 40 mL larutan CH3COOH 0,1 M ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 

M sedikit demi sedikit. Berikut kurva titrasi berwarna biru yang menggambarkan 

perubahan pH selama titrasi tersebut dibandingkan dengan kurva titrasi HCl 

dengan NaOH yang berwarna merah. 

 

Gambar 8 Kurva titrasi CH3COOH dengan NaOH dan titrasi HCl dengan NaOH 
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Sumber: McMurry, John E., Fay, Robert C., & Robinson, Jill K. 2016. Chemistry (7th edition). New Jersey: 

Pearson Education, Inc. 
 

 

Dari kurva tersebut dapat disimpulkan: 

Titik ekivalen berada di atas pH 7, yaitu antara 8 – 9. 

Lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen lebih kecil, hanya sekitar 3    

satuan, yaitu dari pH ±7 hingga pH ±10. 

Indikator yang digunakan: fenolftalein. Metil merah tidak dapat digunakan karena 

perubahan warnanya terjadi jauh sebelum tercapai titik ekivalen. 

Perhitungan perubahan pH : 

Reaksi antara 40 ml CH3COOH 0,1 M (Ka= 1,74.10-5) dengan NaOH 0,1 M. 

CH3COOH (aq) +NaOH(aq) → CH3COONa(aq) + H2O(l) 

Penambahan 50 ml NaOH pH =10,29. 

 Sebelum penambahan larutan NaOH 

Kurva asam lemah dengan basa kuat dapat dilihat pada gambar 7 di atas. Sebelum 

NaOH ditambahkan pH = 2,88 

 

40 mL CH3COO 0,1 M Ka = 1,74 x 10-5 

[H+]  =  √𝐾𝑎. 𝑀𝑎 

  =  √1,74 𝑥 10−5. 10−1 

  =  1,32 x 10-3 

         pH Awal =  - log [H+] 

              =  - log 1,32 x 10-3  

  = 3 – log 1,32 = 2,88 
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 Setelah penambahan 10 ml NaOH (sebelum mencapai titik ekivalen), pada 

titrasi asam lemah dengan basa kuat sebelum titik ekuivalen tercapai akan terjadi 

campuran berupa larutan penyangga asam.  

Penambahan 10 ml NaOH pH berubah menjadi 4,28. 

CH3COONa (aq) → CH3COO-(aq) + Na+(aq) 

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

Na+(aq) + H2O(l) → tidak bereaksi 

Penambahan 10 ml NaOH pH berubah menjadi 4,28. 

[CH3COOH] sisa   = ( Jumlah CH3COOH sisa)/(Volume Campuran)                                 

        =   
𝑉𝑎.𝑀𝑎−𝑉𝑏.𝑀𝑏

𝑉𝑎+𝑉𝑏
           

        =    
40.0,1−10.0,1

40+10
                        

         =    3/50 = 0,06 M 

Konsentrasi garam yang terbentuk sama dengan jumlah basa yang digunakan 

dibagi volume campuran, sehingga: 

[CH3COONa]  =   
𝑉𝑏.𝑀𝑏

𝑉𝐾+𝑉𝑏
         

   =    
10.0,1

50
      = 0,02M            

[H+]   =  Ka  
[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻]

[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎]
   

 =   1,74.10-5 
0,06

0,02
   

 =    5,22 . 10-5 
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pH =     5 – log 5,22 = 4,28 

 

•    Pada saat titik ekivalen  

Ketika titik ekuivalen tercapai,  jumlah asam sama dengan jumlah basa, maka akan 

terbentuk garam yang dapat mengalami hidrolisis. Dalam hal ini hidrolisis 

sebagian, atau hidrolisis parsial, tepatnya anion dari asam lemah, yaitu CH3COO–, 

penambahan 40 ml terjadi titik ekuivalen pada pH = 8,72. 

[CH3COO–] = [CH3COONa]= 5.10-2 M 

[OH–]  = √
𝐾𝑤

𝐾𝑎
𝑥 [𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−] 

 = √0,575.10−9𝑥 5.10−2  

 =  1,69 . 10-5,5 

      pH  =  14 + log 1,69.10-5,5 

       pH =  8,72 

•  Penambahan 50 mL larutan NaOH 0,1 M (Setelah mencapai titik ekivalen),  

    Penambahan 50 ml NaOH pH =12. 

  Hitung sisa jumlah basa kuat NaOH setelah digunakan menetralkan asam 

  lemah   CH3COOH.  

       [OH-] = 
𝑉𝑏.𝑀𝑏−𝑉𝑎.𝑀𝑎

𝑉𝑎+𝑉𝑏
                                                

                 = 
50.0,1−40.0,1

50+40
 

                 = 1/90 = 0,01 M  

         pH   =  14 + log 0,01  

                  =  14 – 2 = 12 

   

3. Titrasi basa lemah dengan asam kuat 
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Sebagai contoh, 40 mL larutan NH3 0,1 M ditetesi dengan larutan HCl 0,1 M sedikit 

demi sedikit. Berikut ditampilkan kurva titrasi yang menggambarkan perubahan 

pH selama titrasi tersebut. 

 

                       

Gambar 9 Kurva titrasi NH3 dengan HCl 
Sumber: McMurry, John E., Fay, Robert C., & Robinson, Jill K. 2016. Chemistry (7th edition). New Jersey: 

Pearson Education, Inc.) 

 
 

 

Dari kurva tersebut dapat disimpulkan: 

Titik ekivalen berada di bawah pH 7, yaitu antara 5 – 6. 

Lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen hanya sedikit, sekitar 3 satuan, 

yaitu dari pH ±7 hingga pH ±4. 

Indikator yang digunakan: metil merah. Fenolftalein tidak dapat digunakan karena 

perubahan warnanya terjadi jauh setelah tercapai titik ekivalen. 

Perhitungan perubahan pH : 

Reaksi antara 40 mL larutan NH3 0,1 M (Kb = 10-5) dengan  HCl  , reaksinya sebagai 

berikut :   HCl(aq) + NH3(aq) → NH4Cl(aq) 

 Sebelum penambahan larutan HCl, pH =11 
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40 mL NH3 0,1 M, Kb = 1 x 10-5 

[OH-]  =  √𝐾𝑏 𝑥 𝑀𝑏 

 =   √10−5𝑥 10−1 

 =  10-3 

pH Awal     =  14 + log 10-3 

              =  11 

 Setelah penambahan 10 ml HCl (sebelum mencapai titik ekivalen) 

Hitung sisa [basa lemah] yang belum bereaksi dengan asam kuat. 

[NH3] =  
𝑉𝑏.𝑀𝑏−𝑉𝑎.𝑀𝑎

𝑉𝑏+𝑉𝑎
 

      =  
40 .0,1−10.0,1

40+10
 

      =  3/50 = 0,06 M 

Konsentrasi garam yang terbentuk sama dengan jumlah asam yang digunakan 

dibagi volume campuran, sehingga 

     [NH4Cl] =  
𝑉𝑎.𝑀𝑎

𝑉𝑎+𝑉𝑏
                           

         =   
10×0,1

40+10
   = 1/50 = 0,02 M 

          [OH-] = Kb  x 
[𝑁𝐻3]

{𝑁𝐻4𝐶𝑙}
 

         = 1.10-5 x 
0,06

0,03
   =  2.10-5 

     pH   =  14 + log [OH-] 

                 =   14 + log 2.10-5 
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            =  9,25 

 

 Pada saat titik ekivalen  

Penambahan 40 ml HCl, yang merupakan titik ekivalen , pH=5,27  

Ketika titik ekuivalen tercapai,  jumlah basa sama dengan jumlah asam, maka akan 

terbentuk garam yang dapat mengalami hidrolisis. Dalam hal ini hidrolisis 

sebagian, atau hidrolisis parsial, tepatnya kation dari basa lemah, yaitu NH4+. 

Titik ekuivalen terjadi pada pH< 7, karena garam yang terbentuk mengalami 

hidrolisis sebagian yang bersifat asam 

NH4Cl(aq) → NH4+(aq) + Cl- 

NH4+(aq) + H2O(l) → NH4OH(aq) + H+(aq) 

Cl-(aq) + H2O(l) → tidak bereaksi 

[NH4+] = [NH4Cl]= 3.10-2 M 

    [H+]  =  √
𝐾𝑤

𝐾𝑏
𝑥 [𝑁𝐻4+]                            

=  √10−9 𝑥 3.10−2   =  1,73 x 10-5,5 

      pH   =  5,5 – 0,23 = 5,27 

 

 Penambahan 50 mL larutan HCl 0,1 M (Setelah mencapai titik ekivalen),  

   Penambahan 50 ml HCl, pH = 2 

   Hitung sisa jumlah asam kuat HCl setelah digunakan menetralkan basa  lemah  

   NH3. 
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   [H+]   =  
𝑉𝑎.𝑀𝑎−𝑉𝑏.𝑀𝑏

𝑉𝑎+𝑉𝑏
                                                                           

       =  
50.0,1−40.0,1

50+40
         

              =  1/90 = 0,01 M 

     pH   =   -log 1x10-2 

              =   2 

Untuk titrasi asam basa yang lainnya , saudara bisa mengembangkan sendiri sesuai 

dengan kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran atau untuk program pengayaan 

materi titrasi asam basa. 

 

PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik titrasi asam basa yang muncul di UN tiga 

tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta didik. Selain itu, bagian 

ini memuat pembahasan tentang cara mengembangkan soal HOTS yang disajikan 

dalam bentuk pemodelan agar dapat dijadikan acuan oleh Saudara ketika 

mengembangkan soal untuk topik ini. Saudara perlu mencermati dengan baik 

bagian ini, sehingga Saudara dapat terampil mengembangkan soal yang mengacu 

pada indikator pencapaian kompetensi yang termasuk HOTS. 

A. Pembahasan Soal-soal 

Pembahasan Soal-soal 

Topik klasifikasi benda dan makhluk hidup merupakan topik yang muncul pada 

soal UN di tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN, topik ini 
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termasuk yang kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional. 

Berikut ini pembahasan soal-soalnya. 

Soal UN tahun 2016 

1. Perhatikan data hasil titrasi antara Ba(OH)2 dengan larutan asam asetat 0,15 M 

berikut ! 

Percobaan Volume Ba(OH)2 Volume CH3COOH 0,15 M 

1 30 mL 39,8 mL 

2 30 mL 40,0 mL 

3 30 mL 40,2 mL 

 

Berdasarkan data tersebut, massa Ba(OH)2 yang bereaksi adalah .... 

(Ar Ba = 56 gram. mol-1 ; O = 16 gram. mol-1 ; H = 1 gram. mol-1)  

A. 0,54 gram 

B. 0,30 gram  

C. 0,27 gram 

D. 0,15 gram 

E. 0,10 gram 

Kunci Jawaban : C 

Pembahasan     : 

Rumus titrasi untuk mencari konsentrasi Ba(OH)2 
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a x Ma x Va = b x Mb x Vb 

1 x 0,15M x 40 mL = 2 x Mb x 30 mL 

Mb = 6/ 60 = 0,1 M, konsentrasi Ba(OH)2 = 0,1 M 

Massa Ba(OH)2  = mol x Mr Ba(OH)2 

                               = (M xV) x 90 

                               = (0,1 M x 30 mL) x 90 

      = 270 mg = 0,27 gram 

 

 

 

2. Perhatikan gambar titrasi berikut! 

                                       

Sebanyak 25 mL H2SO4 (Mr = 98) dititrasi dengan 50 mL NaOH 0,1 M menggunakan 

indikator fenolftalein sampai mencapai titik akhir titrasi. Massa H2SO4 dalam 25 

mL larutan H2SO4 yang dititrasi adalah .... 

A. 75 mg 
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B. 125 mg 

C. 245 mg 

D. 450 mg 

E. 650 mg 

Kunci Jawaban : C 

Pembahasan     : 

Rumus titrasi untuk mencari konsentrasi H2SO4 

a x Ma x Va = b x Mb x Vb 

2 x Ma x 25 mL = 1 x 0,1 x 50 mL 

Mb = 5/ 50 = 0,1 M, konsentrasi H2SO4 = 0,1 M 

        Massa H2SO4 = mol x Mr H2SO4 

                                  = (M xV) x 98 

                                  = (0,1 M x 25 mL) x 98 

         = 245 mg  

 

Soal UN Tahun 2017 

Berikut ini data hasil percobaan titrasi larutan Mg(OH)2 dengan larutan HCl 0,1 M 

Percobaan Volume Mg(OH)2 (mL) Volume HCl (mL) 

(1) 10 20,2 
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(2) 10 20,0 

(3) 10 19,8 

 

Berdasarkan data tersebut massa Mg(OH)2 yang bereaksi adalah... 

(Ar. Mg = 24 gram.mol-1; O =16 gram. mol-1; H = 1 gram. mol-1 ) 

A. 0,058 gram 

B. 0,116 gram 

C. 0,232 gram  

D. 0,580 gram  

E. 1,160 gram 

Kunci Jawaban : A 

Pembahasan     : 

Rumus titrasi untuk mencari konsentrasi Mg(OH)2 : 

a x Ma x Va = b x Mb x Vb 

1 x 0,1 x 20 mL = 2 x Mb x 10 mL 

Mb = 2/ 20 = 0,1 M, konsentrasi Mg(OH)2 = 0,1 M 

Massa Mg(OH)2    = mol x Mr Mg(OH)2 

                                  = (M xV) x 58 

                                  = (0,1 M x 10 mL) x 58 

          = 58 mg = 0,058 gram 
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Soal UN Tahun 2018 

Diketahui data beberapa indikator dan trayek pH 

Indikator Metil Jingga Bromtimol biru fenolptalin 

Trayek pH 3,1 – 4,40 6,0 – 7,6 8,3 -10,0 

 

Berikut ini adalah kurva titrasi asam-basa. 

 

Pasangan asam-basa/basa-asam dan indikator yang digunakan adalah .... 

A. KOH – CH3COOH, fenolptalein 

B. KOH – HCl, fenolptalein 

C. CH3NH3 – HCl, metil jingga 

D. NH4OH – CH3COOH, metil jingga 

E. NaOH – HCl, fenolptalein 

Kunci Jawaban : Tidak ada jawaban yang tepat 

Pembahasan     : 

https://2.bp.blogspot.com/-MDYZfZr4of8/W96aYLr6mII/AAAAAAAAJMc/KEohtWmhML85siVkuExnebh_RaVE2kieQCLcBGAs/s1600/P2
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Prinsip umum untuk titrasi: 

Titrasi asam kuat ke basa kuat titik ekivalennya sama dengan 7. 

Titrasi asam kuat ke basa lemah titik ekivalennya biasa di bawah 7 

Titrasi basa kuat ke asam lemah titik ekivalennya biasa di atas 7 

A-B-E jelas tidak tepat. 

Pilihan D sepertinya juga tidak mungkin benar sebab pH basa lemah biasa tidak 

jauh di atas 7. 

Pada soal ini skala pH tidak proporsional, ini dapat dilihat jarak pH 4 ke 5,8 

dibanding 5,8 ke pH 11. Kalau pun mau memilih C agak mendekati kebenaran 

walau berdasar rentang pH indikator menjadi keliru juga. 

 

Soal UN Tahun 2019 

Perhatikan trayek pH indikator berikut ! 

Indikator Trayek pH 

Methyl orange 3,1 – 4,4 

Phenolftalin 8,0 – 9,8 

Bromthymol blue 6,0 – 7,6 
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Berdasarkan grafik tersebut, pasangan larutan asam basa dan indikator yang 

digunakan pada titrasi tersebut adalah.... 

 

 

A. larutan CH3COOH dititrasi oleh larutan NaOH dengan indikator bromthymol 

blue  

B. larutan CH3COOH dititrasi oleh larutan NH4OH dengan indikator phenolftalein 

C. larutan CH3COOH dititrasi oleh larutan NaOH dengan indikator methyl orange  

D. larutan HCl dititrasi oleh larutan NaOH dengan indikator phenolftalein  

E. larutan HCl dititrasi oleh larutan NH4OH dengan indikator phenolftalein 

Kunci Jawaban : D 

Pembahasan     : 

pH awal sekitar 1 → larutan asam  

Titik ekuivalen tepat pada pH 7 → titrasi asam kuat oleh basa kuat HCl   → asam 

kuat, NaOH → basa kuat 
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B. Mengembangkan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator    

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan. 

Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat 

melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal. 

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi yang 

telah disusun sebelumnya.  

Contoh soal yang disajikan terutama untuk mengukur indikator kunci pada level 

kognitif yang tergolong HOTS. 
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 Tabel 8 Kisi-Kisi Soal HOTS 

No Kompetensi Yang Diuji Lingkup 
Materi 

Materi Indikator Soal No Level 
kognitif 

Bentuk 
Soal 

1. 3.13 Menganalisis data 

hasil berbagai jenis titrasi 

asam-basa 

 
Titrasi Asam 
Basa 

- Indikator 
asam 
basa 
 

- Kurva 

titrasi 

asam 

basa 

Diberikan tabel data trayek pH 

beberapa indikator dan kurva 

hasil titrasi asam basa, peserta 

didik dapat menentukan larutan 

asam basa yang dititrasi dan 

indikator yang digunakan dengan 

tepat. 

1 LK 3 PG 

2 3.13 Menganalisis data 

hasil berbagai jenis titrasi 

asam-basa 

Titrasi Asam 

Basa 

- Rumus 

titrasi 

asam 

basa 

- Kadar 

zat yang 

dititrasi 

Diberikan data hasil titrasi asam 

basa dan massa jenis larutan basa, 

siswa dapat menentukan kadar 

massa 

2 LK 3 Uraian 
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KARTU SOAL PILIHAN GANDA 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  KIMIA Nama Penyusun :  Sri wahyuni 

KOMPETENSI 
DASAR 
3.13 Menganalisis 
data hasil berbagai 
jenis titrasi asam-
basa 

Buku Sumber :  
 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

  

Nomor 
Soal 

1 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan grafik titrasi asam lemah oleh basa kuat 

berikut!  

 

 
 

20 mL CH3COOH dititrasi menggunakan larutan NaOH 

0,05 M. Konsentrasi larutan CH3COOH dan pH larutan 

pada titik C berturut-turut adalah.... 

A. 0,05 M, pH = 7 

B. 0,10 M, pH < 7 

C. 0,10 M, pH = 7 

D. 0,15 M, pH > 7 

E. 0,15 M, pH = 7 

LINGKUP MATERI 
- Kurva titrasi 
- Penentuan 

konsentrasi zat 

 

 
MATERI 

Titrasi Asam Basa 

 

Kunci 
Jawaban 

D 

INDIKATOR SOAL 

Diberikan kurva 
titrasi asam lemah 
oleh basa kuat, 
siswa dapat 
menentukan 
konsentrasi basa 
kuat dan pH larutan 
pada daerah 
sesudah titik 
ekivalen tercapai. 
 

  

√

√

√ 

  

PAKET - … 
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URAIAN 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  KIMIA Nama Penyusun :  Sri Wahyuni  

KOMPETENSI DASAR 
 3.13 Menganalisis 
data hasil berbagai 
jenis titrasi asam-
basa 

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

 

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan data titrasi asam basa berikut! 

 

No Volume 

HCl 0,5M Ba(OH)2 X M 

1 25 mL 19 mL 

2 25 mL 20 mL 

3 25 mL 21 mL 

 

Jika diketahui massa jenis larutan Ba(OH)2 = 1,2 g/mL, Mr = 171 

tentukan kadar (% massa) Ba(OH)2 yg terdapat dalam larutan Ba(OH)2 

tersebut ! 

LINGKUP MATERI 

- Titrasi asam basa 

- Penentuan kadar 
  zat yang dititrasi 

 
MATERI 

Titrasi asam basa 

 
 

 
INDIKATOR SOAL 

Diberikan data hasil 
titrasi asam basa dan 
massa jenis larutan 
basa, siswa dapat 
menentukan kadar 
massa  

 
 
 
 
 
 
 

√   

PAKET - … 
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Pedoman Penskoran 
 

Kunci Jawaban Skor 
Reaksi setara: 2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O 10 
Jumlah HCl = 0,5 M × 25 mL = 12,5 mmol 10 
Jumlah Ba(OH)2 seharusnya = ½ jumlah HCl 
                                                       = ½ × 12,5 mmol 
                                                       = 6,25 mmol 

20 

Massa Ba(OH)2 6,25 mmol    = 0,00625 mol × 171 g/mol 
                                                       = 1,06875 g 

10 

Volume Ba(OH)2 rata-rata     = (19,8+20+20,2) mL ÷ 3 = 20 mL 10 
Massa Ba(OH)2 rata-rata = volume Ba(OH)2 rata-rata × massa jenis 
Ba(OH)2  
                                                = 20 mL × 1,2 g/mL 
                                                = 24 gram 

20 

Jadi kadar Ba(OH)2           = (1,06875 g ÷ 24 g) × 100% 
                                                = 4,45% 

20 

 

C. Refleksi Pembelajaran 

 
Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi dalam proses pembelajaran 

materi titrasi asam basa. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan melihat  

kesesuaian antara proses pembelajaran, peserta didik, penilaian, dan ketercapaian 

KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran dapat mengarahkan dan mempersiapkan 

peserta didik mengikuti pelajaran dengan  baik? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang disajikan sesuai  

dengan yang diharapkan? (Apakah materi terlalu tinggi, terlalu rendah, atau sudah 

sesuai dengan kemampuan awal peserta didik?) 

3. Bagaimana respons Saudara terhadap media pembelajaran yang digunakan? 

(Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik menguasai 

kompetensi/materi yang diajarkan?)     

4. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap aktivitas pembelajaran yang telah 

dirancang ?     
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5. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap pendekatan, model pembelajaran, 

metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan ?  

6. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap teknik pengelolaan kelas yang akan 

dilakukan (perlakuan guru terhadap peserta didik dalam mengatasi masalah dan 

memotivasipeserta didik)?  

7. Apakah Saudara dapat menangkap penjelasan/instruksi yang diberikan pada bagian 

aktivitas pembelajaran  ?    

8. Bagaimanakah tanggapan Saudara terhadap latihan atau penilaian yang 

dikembangkan ?        

9. Apakah Saudara telah mencapai penguasaaan kemampuan pembelajaran yang 

telah dikembangkan ?       

10. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat meningkatkan 

penguasaan peserta didik terhadap meteri pelajaran?  

11. Apakah Aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai kompetensi dasar 

(KD) pada meteri terpilih sebagaimana mestinya? (Jika tidak seluruhnya, apakah 

Saudara akan melakukan penyesuaian aktivitas pembelajaran pembelajaran 

dalam rencana pembelajaran?)  

12. Apakah kelemahan-kelemahan Saudara dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang telah dirancang?    

13. Apakah kekuatan Saudara atau hal-hal baik yang telah saudara capai dalam 

mempelajari aktivitas pembelajaran ?  
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan untuk mempermudahkan guru dalam mengajarkan materi 

berdasarkan pasangan KD 3.13 menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam 

basa dan 4.13 menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam basa dengn 

model pembelajaran discovery learning (DL). 

Menyajikan analisis data dan menyimpulkan hasil analisis data percobaan 

berbagai jenis titrasi asam basa. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui 

bahwa indikator yang dikembangkan perlu mencapai level analisis (C4). Artinya, 

KD ini sudah menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi 

peserta didik berkreasi. 

Hal ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada untuk 

mengembangkan kreativitasnya untuk menghasilkan produk berupa laporan hasil 

percobaan titrasi asam basa. 

Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik memerlukan 

proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran pada 

topik titrasi asam basa menggunakan pembelajaran saintifik dan model discovery 

learning, dengan metode praktik dan diskusi melalui tiga kali pertemuan. Seperti 

telah diketahui, kedua model pembelajaran ini merupakan model yang dapat 

memfasilitasi  kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. 

Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD 

yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya 

dan penguasaan keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme. Artinya, 

peserta didik memperoleh konsep dengan merumuskannya terlebih dahulu. 

Adapun konten yang dikembangkan pada topik sistem titrasi asam basa terdiri 

atas : 1) Konsep titrasi asam basa; 2) Indikator titrasi asam basa; 3) Titik ekivalen 

dan titik akhir titrasi ;  4) Menentukan konsentasi  pentiter (titran) atau zat yang 

dititer (analit); 5)Kurva titrasi ;dan 6) perubahan pH pada titrasi asam basa. 
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Topik ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi 

peserta didik. Artinya, Saudara dapat mendorong serta memfasilitasi peserta didik 

untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan topik ini. 

Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan aplikasi klasifikasi dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat memahami prinsip dan juga 

manfaat dari titrasi asam basa. 

Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes UN selama 

tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan masih didominasipada taraf 

level kogintif  LK 2 aplikasi (dari C3 – C4). Oleh karena itu, Saudara perlu 

meyakinkan bahwa peserta didik memahami topik ini dengan baik agar siap 

mengahadapi UN. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal 

pengetahuan topik ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, 

Saudara dituntut dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-

soal yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, 

Saudara perlu terus menyusun bank soal yang relevan dengan indikator yang telah 

dikembangkan. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu mengisi 

lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen ini, Saudara 

dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya. Oleh karena itu, 

isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan 

jujur dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut 

saudara tepat. 

Lembar Persepsi Pemahaman 

No Aspek Kriteria 

1 2 3 4 

1 Memahami dengan baik semua indikator yang telah 
dikembangkan di unit ini. 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari. 

    

3 Memhammi dengan baik bahwa aktivitas pembelajaran yang 
disusun dapat mengembangkan HOTS peserta didik. 

    

4 Memahami dengan baik tahapan urutan aktivitas 
pembelajaran yang disajikan. 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas pembelajaran 
di dalam kelas. 

    

6 Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik yang 
dikembangkan. 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja peserta 
didik yang dikembangkan. 

    

8 Memahami konten secara menyuluh dengan baik.     

9 Memahami prosedur penyusunan soal HOTS dengan baik.     

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan tepat     

Jumlah     

Jumlah Total     

Keterangan 
1=tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

Skor = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

40
    X 100 
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Keterangan Umpan Balik 
 

Skor Umpan Balik 
< 70 :  Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 

   membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
   penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini   dan 

mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai Saudara 
memahaminya 

70 - 79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
   membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan 
   penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 
   yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80 - 89 :  Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.  

≥ 90 :  Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan     penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. 
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk 
membelajarkan unit ini. 
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PENUTUP 

Paket unit pembelajaran yang telah dikembangkan diharapkan dapat menjadi 

referensi Saudara dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian yang 

berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang terintegrasi dengan 5 

(lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan literasi dalam 

rangka mencapai kecakapan Abad ke-21. Selanjutnya, Saudara dapat 

menerapkan desain pembelajaran yang telah disusun kepada peserta didik di 

kelas masing-masing.  

Paket unit pembelajaran perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut oleh Saudara 

bersama rekan sejawat guru kimia lainnya dalam Program Peningkatan 

Kompetensi Pembelajaran (PKP) di MGMP masing-masing. Kajian semua 

komponen unit pembelajaran yang disajikan perlu dilakukan sehingga 

Saudara mendapatkan gambaran teknis mengenai cara mengimplementasikan 

di kelas. Selain itu, diharapkan dapat mengantisipasi  kesulitan-kesulitan yang 

mungkin akan dihadapi.  

Aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam setiap unit merupakan gambaran 

umum skenario pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD sesuai 

dengan indikator yang dikembangkan oleh tim penulis. Selanjutnya Saudara 

perlu menyusun RPP yang sesuai dengan kondisi kelas masing-masing 

berdasarkan skenario dalam aktivitas pembelajaran unit sehingga 

memudahkan mengimplementasikan secara teknis. Selain itu, Saudara masih 

perlu mengembangkan instumen penilaian lainnya yang berorientasi HOTS 

dengan mengacu pada contoh soal-soal tes yang disajikan dalam setiap unit 

pembelajaran.  

Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat 

menyesuaikan alat dan bahan yang digunakan dengan alat dan bahan yang 

terdapat di lingkungan masing-masing (kontekstual). Begitu pula dalam 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 188 

mengalokasikan waktu pembelajaran, Saudara dapat menyesuaikan dengan 

kalender akademik di sekolah masing-masing.  Harapan penulis, Saudara 

dapat mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan dalam paket unit 

pembelajaran untuk mengembangkan RPP pada topik kimia lainnya.  

Refleksi dan evaluasi keefektifan, keberhasilan serta permasalahan selama 

mengimplementasikan unit-unit ini perlu terus dilakukan. Berbagai 

permasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan dengan rekan 

sejawat, instruktur, kepala sekolah, serta pengawas agar segera menemukan 

solusinya. Setiap keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang ditemukan 

selama pembelajaran perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best 

practice atau karya tulis lainnya.  

Capaian yang diharapkan dari penggunaan unit-unit ini adalah 

terselenggaranya pembelajaran kimia yang optimal sehingga berdampak 

langsung terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik yang melingkupi 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor pada dimensi pengetahuan konsep, 

prosedural, prinsip dan metakognitif sesuai kebutuhan abad 21. Selain itu 

dapat memfasilitasi Saudara menghasilkan karya tulis yang berguna bagi 

pengembangan keprofesian berkelanjutan.  

Kami menyadari bahwa unit-unit yang dikembangkan masih jauh dari 

kesempurnaan. Saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat 

disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail) sangat kami 

harapkan dalam upaya perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya 
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Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 
Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada 
Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kimia SMA/MA Kelas XI, semester 2 
 

Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) 
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 

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 

 
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

3.11   Menganalisis kesetimbangan 
ion dalam larutan garam dan 
menghubungkan pH-nya 

4.11  Melaporkan percobaan 
tentang sifat asam basa 
berbagai larutan garam 

3.12   Menjelaskan prinsip kerja, 
perhitungan pH, dan peran 
larutan penyangga dalam 
tubuh makhluk hidup 

4.12   Membuat larutan penyangga 
dengan pH tertentu 

3.13  Menganalisis data hasil 
berbagai jenis titrasi asam-
basa 

4.13  Menyimpulkan hasil analisis 
data percobaan titrasi asam-
basa 
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