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MOTTO 

 

“Jadikanlah agamamu sebagai pegangan dan pedoman hidup” 

 

“ Tiada harta yang paling berharga kecuali keluarga” 
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INTISARI 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN EVALUASI DITINJAU DARI ASPEK 
KEMAMPUAN DASAR MENGKOMUNIKASIKAN PADA MATERI ASAM BASA 

KELAS XI 

 

Oleh: 
Niken Awanda 
NIM: 08670020 

 
 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yang bertujuan untuk 1) 
menghasilkan produk instrumen evaluasi kimia materi pokok asam basa kelas XI dilihat dari 
aspek  mengkomunikasikan dengan karakteristik soal berbentuk pilihan ganda yang divariasikan 
dengan alasan pilihan jawaban, dan 2) mengetahui kelayakan soal kemampuan dasar 
mengkomunikasikan sebagai alat evaluasi pada materi asam basa kelas XI.  

Instrumen evaluasi yang dikembangkan berupa soal berbentuk pilihan ganda sebanyak 26 
soal dengan variasi pilihan jawaban yang di dalamnya memuat soal dalam bentuk soal cerita, 
grafik, tabel, dan gambar. Instrumen evaluasi dikembangkan dengan menggunakan model Borg 
and Gall melalui beberapa tahapan, yaitu analisis produk yang dikembangkan, pengembangan 
produk awal, validasi ahli, dan uji coba lapangan. Instrumen evaluasi divalidasi terlebih dahulu 
oleh 1 dosen pembimbing, 2 dosen ahli, dan 5 peer reviewer. Uji kelayakan instrumen evaluasi 
dilakukan oleh reviewer (5 pendidik kimia SMA/MA) di Yogyakarta, dengan menggunakan 
instrumen berupa angket daftar cek yang berisi 10 kriteria.  

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen evaluasi yang 
dikembangkan memenuhi kriteria instrumen yang baik berdasarkan hasil uji validitas, memiliki 
reliabilitas tinggi sebesar 0,957. Hal ini membuktikan bahwa 26 butir soal pilihan ganda tersebut 
memiliki sifat konsistensi (keajegan) yang sangat tinggi. Jumlah peserta didik dengan kriteria 
penilaian B= baik sebanyak 20 peserta didik, C= cukup sebanyak 7 peserta didik dan K=kurang 
sebanyak 1 peserta didik. Berdasarkan hasil uji validitas, reliabilitas, dan taraf kesukaran soal 
dikategorikan memenuhi syarat sebagai instrumen evaluasi yang baik. Sementara itu berdasarkan 
hasil uji kelayakan, instrumen evaluasi dikategorikan Baik (B) dengan persentase keidealan 
sebesar 80,4%, sehingga instrumen evaluasi tersebut layak digunakan sebagai alat evaluasi. 

 

 

 

 Kata kunci: Instrumen evaluasi, Kemampuan Dasar Mengkomunikasikan 

 

 

 



 

 

Hasil dari penelitian pengembangan ini adalah instrumen evaluasi yang valid berdasarkan 
hasil uji validitas, memiliki reliabilitas tinggi sebesar 0,957, dan memiliki taraf kesukaran yang 
baik. Sementara itu berdasarkan hasil uji kelayakan, instrumen evaluasi dikategorikan Baik (B) 
dengan persentase keidealan sebesar 80,4%, sehingga instrumen evaluasi tersebut layak 
digunakan sebagai alat evaluasi. 
 

Hasil penelitian ini adalah produk berupa instrumen evaluasi yang dikategorikan Baik (B) 
dengan persentase keidealan sebesar 80,4%. berdasarkan hasil uji kelayakan, instrumen evaluasi 
dikategorikan Baik (B) dengan persentase keidealan sebesar 80,4%, sehingga instrumen evaluasi 
tersebut layak digunakan sebagai alat evaluasi.Berdasarkan kualitas buku panduan permainan 
edukatif yang diperoleh, maka buku panduan permainan edukatif tersebut layak digunakan 
sebagai alternatif sumber kepustakaan bagi pendidik dalam pengembangan metode pembelajaran 
melalui permainan edukatif pada mata pelajaran IPA SMP/MTs (bahan kajian kimia). 

 
Instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa soal pilihan ganda materi asam 

basa sebanyak 26 soal. 

Sedangkan teknik analisis data meliputi pengolahan data validitas dan realiabilitas instrumen 
menggunakan teknik product momentPenelitian ini dilakukan dengan metode R & D (Research 
and Development). Model Pengembangan yang digunakan adalah. Instrumen evaluasi aspek 
kemampuan dasar mengkomunikasikan pada materi asam basa dikembangkan melalui beberapa 
tahapan, yaitu analisis produk yang dikembangkan, pengembangan produk awal, validasi ahli, 
dan uji coba lapangan. Instrumen evaluasi ditinjau terlebih dahulu oleh 1 dosen pembimbing, 2 
dosen ahli dan 5 Peer reviewer. Uji kelayakan instrumen evaluasi dilakukan oleh reviewer (5 
pendidik kimia SMA di Jogjakarta), dengan menggunakan instrumen berupa angket daftar cek 
yang berisi 10 kriteria.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Memasuki era globalisasi seperti saat ini, pendidikan merupakan aset 

untuk memajukan sumber daya manusia. Pendidikan bersifat dinamis tidak 

konstan, selalu berkembang dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Indonesia juga mengalami perubahan terutama terkait dengan metode 

pembelajaran yang pada mulanya memusatkan pada pendidik (teacher centered) 

dan sekarang beralih ke peserta didik yang menjadi subjek pembelajaran (student 

centered). Metode pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik juga semakin 

berkembang dan mengalami modifikasi, hal ini bertujuan untuk memberikan 

motivasi kepada peserta didik  agar lebih giat dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran. 

Berdasarkan observasi yang penulis laksanakan di MAN 2 Yogyakarta dan  

MAN Maguwoharjo menunjukkan pada umumnya guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran kimia belum memperhatikan kemampuan dasar siswa. Hal ini 

penulis lihat ketika pendidik menyampaikan materi, selanjutnya memberikan 

evaluasi berupa latihan soal, soal yang dikerjakan oleh peserta didik hanya 

dibahas secara sekilas saja sehingga belum terlihat dengan jelas peserta didik yang 

benar-benar paham dan menguasai materi dengan peserta didik yang belum 

paham terhadap materi yang diberikan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk 

meniliti sejauh mana tingkat kemampuan dasar peserta didik dalam 

menyelesaikan soal, khususnya kemampuan dasar mengkomunikasikan. 
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Berdasarkan hasil observasi, penulis juga melihat pendidik masih pasif 

untuk menanyakan satu per satu kepada peserta didik, dari mana jawaban tersebut 

diperoleh. Masih dijumpai pula, peserta didik yang kurang bisa bertanya dan 

berkomunikasi dengan baik kepada pendidik terkait materi yang disampaikan di 

kelas. Salah satu kemampuan dasar yang utama adalah kemampuan 

berkomunikasi. Bagaimana peserta didik itu menyampaikan pendapat dan 

memberikan penguatan terhadap jawaban yang diperoleh. Kemampuan 

berkomunikasi ini bisa disampaikan secara lisan kepada pendidik, ataupun 

menyampaikan pendapat alasan jawaban dalam bentuk tulisan. Hal inilah yang 

menjadikan penulis memilih kemampuan dasar berkomunikasi baik dalam bentuk 

wawancara dan secara tertulis berupa alasan pemilihan jawaban di lembar soal. 

Setiap peserta didik memiliki kemampuan awal yang kemudian disebut 

dengan kemampuan dasar, macam kemampuan dasar meliputi: mengamati, 

mengklasifikasikan, mengkomunikasikan, mengukur, memprediksi, 

menginterpretasi, dan menyimpulkan (Dimyati dan Mujiono, 2009:141-145). 

Keterampilan dasar tersebut digunakan peserta didik untuk menjawab 

permasalahan yang ada pada soal. Dengan mengamati peserta didik dapat 

mengerjakan instrumen evaluasi berarti diimplikasikan peserta didik tersebut bisa 

menguasai kemampuan dasar aspek mengkomunikasikan.  

Topik yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah kemampuan 

dasar mengkomunikasikan, sebab menurut penulis aspek inilah yang paling dekat 

dengan peserta didik, bagaimana peserta didik itu sendiri mampu berkomunikasi 

dengan baik, baik dalam mengerjakan instrumen evaluasi maupun melaporkan 
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hasil evaluasi. Aspek kemampuan dasar mengkomunikasikan ini, macamnya juga 

beragam meliputi kemampuan melaporkan hasil evaluasi, mengenal soal dalam 

bentuk grafik, soal analisis, soal hafalan, soal perhitungan maupun membuat 

resume materi yang kemudian hasilnya dilaporkan oleh guru kimia masing-

masing. 

Pendekatan ketrampilan proses dasar akan menumbuhkan motivasi dan 

pemahaman peserta didik pada materi kimia asam basa. Selain itu juga dapat 

memberikan pengalaman yang bermakna pada peserta didik dalam pembelajaran. 

Dengan menggunakan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik dapat ikut 

terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan pendekatan ketrampilan 

proses dasar  menuntut peserta didik untuk menemukan sendiri konsep pelajaran 

yang dicari. Sehingga peserta didik dapat lebih aktif dalam pembelajaran serta 

dapat lebih memahami konsep yang dipelajarinya. Menurut Dimyati dan Mujiono 

(2009: 137-139) mengemukakan bahwa mengajar dengan menggunakan 

pendekatan proses memberi kesempatan pada peserta didik untuk bekerja dengan 

ilmu pengetahuan, tidak hanya menceritakan atau mendengar teori tentang ilmu 

pengetahuan saja. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pakar 

komunikasi, bahwa mereka mengemukakan fungsi-fungsi yang berbeda meskipun 

adakalanya terdapat kesamaan dan tumpang tindih di antara berbagai pendapat 

tersebut. Thomas M.Scheidel mengemukakan bahwa manusia berkomunikasi 

terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun 

kontak sosial dengan orang di sekitar,  dan untuk mempengaruhi orang lain untuk 

merasa, berpikir, atau berperilaku sesuai yang diinginkan. Namun menurut 
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Scheidel tujuan dasar berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan 

fisik dan psikologis. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diimplikasikan bahwa ketika 

seorang pendidik menerangkan peserta didik di depan kelas, berarti ada suatu 

pengendalian yang sedang dilakukan oleh pendidik tersebut yaitu lingkungannya 

dan pendidik itu sendiri. Ketika komunikasi dalam kelas ini berlangsung, 

contohnya saat pendidik menginstruksikan sesuatu kepada peserta didik, berarti 

pendidik itu berharap agar para peserta didik mampu merasa, berpikir, atau 

berperilaku sesuai yang pendidik tersebut inginkan. 

Hasil belajar peserta didik dapat dikelompokkan menjadi tiga ranah, yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah ini tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain secara eksplisit. Apapun mata pelajarannya selalu mengandung tiga 

ranah itu, namun penekanannya berbeda. Mata pelajaran yang menuntut 

kemampuan praktik lebih menitikberatkan pada ranah psikomotor, sedangkan 

mata pelajaran yang menuntut kemampuan teori lebih menitikberatkan pada ranah 

kognitif, dan keduanya selalu mengandung ranah afektif. 

Berdasarkan ranah kemampuan dasar aspek mengkomunikasikan ini, 

selanjutnya dapat dilihat hasilnya melalui evaluasi pembelajaran. Sebab evaluasi 

pembelajaran ini merupakan produk akhir untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang diajarkan oleh pendidik. Oleh karenanya di sini 

peneliti mencoba mengembangkan instrumen evaluasi dilihat dari aspek 

komunikasi, materi yang dipilih adalah asam basa untuk siswa SMA kelas XI.  
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Pengertian evaluasi sendiri adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang 

menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada 

pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. 

Membahas tentang evaluasi berarti mempelajari bagaimana proses 

pemberian pertimbangan mengenai kualitas sesuatu. Gambaran kualitas yang 

dimaksud merupakan konsekuensi logis dari proses evaluasi yang dilakukan. 

Proses tersebut tentu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dalam arti 

terencana, sesuai dengan prosedur dan prinsip serta dilakukan secara terus 

menerus. 

Pada proses evaluasi yang dilakukan pada peserta didik kelas XI dan 

materi yang dipilih adalah asam basa, penulis memilih instrumen soal dalam 

bentuk pilihan ganda karena jawaban pada soal pilihan ganda lebih tepat dan 

mencegah timbulnya salah persepsi, bila dibandingkan dengan instrumen soal 

dalam bentuk soal uraian. Untuk lebih memastikan, apakah peserta didik mampu 

menguasai kemampuan dasar mengkomunikasikan, pada tiap instrumen soal 

pilihan ganda dilengkapi dengan alasan kenapa peserta didik  memilih jawaban 

yang menurutnya paling sesuai. 

Pengembangan instrumen evaluasi kemampuan dasar mengkomunikasikan 

ini penulis pilih berdasarkan survey lapangan di beberapa sekolah SMA dan MA 

di Jogja, yaitu analisis kebutuhan bahwa saat ini memang sudah terbatas instumen 

evaluasi terkait dengan kemampuan dasar para siswa, sebab biasanya pendidik 

hanya mengandalkan latihan dari LKS atau buku saja. Padahal pendidik juga ingin 
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mengetahui tingkat kemampuan dasar bagaimana peserta didik itu sendiri 

menguasai dan memahami materi yang telah diajarkan oleh pendidik di sekolah. 

Hal ini dilihat dari hasil belajar siswa yang masih kurang untuk mata pelajaran 

kimia pada materi asam dan basa. Ketuntasan Kriteria Minimal (65) di sekolah ini 

adalah 65, tetapi masih banyak siswa yang diberikan remidi (mengulang) dalam 

pelaksanaan Ulangan Harian (UH). Melihat fenomena ini pendidik juga perlu 

menilai sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan, di bagian atau subbab mana harus mengulang dan memperdalam 

materi lagi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi 

permasalahannya dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Nilai Ulangan Harian (UH) materi asam basa pada peserta didik masih rendah, 

hal ini dapat dilihat dari presentase peserta didik yang belum mencapai nilai 

KKM sebesar 40% dalam setiap kelasnya. 

2. Terbatasnya instrumen penilaian kemampuan mengkomunikasikan, hal ini 

dilihat dari belum ada pembuatan soal pilihan ganda disertai alasan pilihan 

jawaban pada materi asam basa. 

3. Pendidik masih kurang memperhatikan kemampuan dasar pada peserta didik 

khususnya kemampuan dasar mengkomunikasikan sehingga pembuatan soal 

pilihan ganda disertai variasi soal dan alasan pilihan jawaban jarang 

dilakukan. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah karakteristik produk soal instrumen evaluasi ditinjau dari aspek 

kemampuan dasar mengkomunikasikan pada materi asam basa kelas XI? 

2. Apakah layak  instrumen evaluasi pembelajaran kimia materi pokok asam 

basa kelas XI dilihat dari kemampuan dasar mengkomunikasikan sebagai alat 

evaluasi? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 

1.  Untuk menghasilkan produk instrumen evaluasi kimia materi pokok asam basa 

kelas XI dilihat dari aspek mengkomunikasikan, dengan karakteristik soal 

berbentuk pilihan ganda yang divariasikan dengan alasan pemilihan jawaban. 

2. Untuk mengetahui kelayakan soal kemampuan dasar mengkomunikasikan      

sebagai alat evaluasi pada materi asam basa kelas XI. 

E. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk hasil penelitian dan pengembangan yang berupa soal 

berbentuk pilihan ganda mata pelajaran kimia kelas XI adalah sebagai berikut. 

1. Soal-soal kimia SMA kelas XI dikemas dalam bentuk pilihan ganda yang di 

dalamnya terdapat soal analisis, perhitungan, hafalan, membaca grafik atau 

chart yang kesemuanya tidak terlepas dari aspek mengkomunikasikan. 

2. Digunakan sebagai bahan evaluasi soal kimia kelas XI materi asam basa 

semester genap. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Teoritik  

a. Pengembangan dan pemanfaatan soal berbentuk pilihan ganda ditinjau 

dari aspek kemampuan dasar mengkomunikasikan. 

b. Soal evaluasi kemampuan dasar aspek mengkomunikasikan ini 

digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pendidik kepada peserta didik. 

2. Praktik 

a. Peserta didik 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta didik 

dalam membaca dan  menganalisis soal bentuk pilihan ganda materi 

kelas XI yang di dalamnya mengandung kemampuan dasar aspek 

mengkomunikasikan. 

b. Pendidik  

Untuk memotivasi pendidik dalam mengembangkan soal berbentuk 

pilihan ganda dengan mengacu pada instrumen evaluasi aspek 

mengkomunikasikan. 

c. Sekolah 

1) Menambah koleksi soal berbentuk pilihan ganda pada kemampuan dasar 

mengkomunikasikan. 

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu inspirasi dalam 

melakukan inovasi pembelajaran pada suatu pelajaran lain dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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d. Peneliti lain 

Menjadi bahan referensi dalam penelitian serupa. 

e. Instansi Terkait 

Memberi inovasi bagi penelitian pengembangan dalam dunia pendidikan. 

 

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi 

Beberapa hal yang sekiranya dapat membantu penelitian sebagai landasan 

kerangka berpikir sehingga tujuan pengembangan dapat tercapai sebagaimana 

yang diharapkan dari asumsi tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Dihasilkan perangkat soal yang dapat mengukur kompetensi siswa SMA 

dilihat dari ranah kemampuan dasar aspek komunikasi pada materi asam basa 

kelas XI 

b. Produk pengembangan ini apabila diterapkan dalam pembelajaran menjadi 

efektif. 

c. Produk pengembangan ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas 

belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

d. Mengurangi kepasifan belajar. 

2. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, keterbatasan peneliti adalah:  

a. Terbatasnya jenis-jenis variasi soal pilihan ganda kelas XI ditinjau dari aspek 

mengkomunikasikan materi asam basa. 



 
 

10 
 

b. Materi terbatas pada asam basa, cakupannya lebih sempit. 

c. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar mendapatkan soal 

yang valid. 

 

H. Definisi Istilah 

1. Pengembangan adalah proses menciptakan sesuatu hal yang baru atau proses 

menjadikan sesuatu menjadi lebih baik/lebih sempurna. 

2. Pengembangan soal merupakan kegiatan untuk menghasilkan butir soal yang 

berbentuk pilihan ganda. 

3. Kelayakan adalah kualitas produk yang diperoleh melalui validasi ahli 

pembuat soal ditinjau dari aspek  pembelajaran dalam hasil validasi ahli 

materi. 

4. Evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan 

apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan  dalam diri peserta didik dan 

menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam diri pribadi peserta didik 

(Suke Silverius, 1991: 4). 

5. Tes adalah kumpulan pertanyaan yang harus dijawab, atau pertanyaan- 

pertanyaan yang harus dipilih, ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus 

dilakukan oleh orang yang dites (testee) dengan tujuan untuk mengukur suatu 

aspek (perilaku atau atribut) tertentu dari orang yang dites tersebut (Sumarna 

Surapranata, 2005: 19). 

6. Instrumen merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

ketercapaian kompetensi (Trianto, 2010: 129). 
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7. Grafik adalah suatu penyajian informasi visual dengan menggunakan titik-

titik, garis-garis, gambar ataupun simbol visual yang lain untuk memvisualkan 

suatu data kuantitatif (Eko Budi Prasetyo, 2000:  64) 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan  sebagai berikut: 

1. Telah dihasilkan produk soal kemampuan dasar mengkomunikasikan untuk 

mata pelajaran kimia kelas XI pada materi asam basa dengan karakteristik 

soal berbentuk pilihan ganda yang divariasikan dengan alasan pilihan 

jawaban. 

2. Soal berbentuk pilihan ganda yang dilihat dari aspek kemampuan dasar 

mengkomunikasikan ini telah memenuhi kelayakan sebuah soal sebagai alat 

evaluasi pada materi asam basa kelas XI, dengan tingkat keidealan 80,4% 

dengan kategori baik. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat kelemahan atau kekurangan sebagai berikut: 

1. Tidak semua materi dapat dibuat soal berbentuk pilihan ganda yang di 

dalamnya mecakup kemampuan dasar mengkomunikasikan. 

2. Belum semua materi disampaikan oleh guru, sehingga masih ada panduan 

pengerjaan soal. 

3. Terbatasnya penilaian pada aspek kemampuan dasar mengkomunikasikan. 
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C. Implementasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa soal kimia asam basa kelas XI 

mengacu pada kemampuan dasar mengkomunikasikan untuk semester genap 

memberikan hasil yang baik. Hal ini didasarkan pada analisis data yang telah 

dilakukan peserta didik menunjukkan tingkat reliabilitas 0,957 Termasuk kategori 

sangat tinggi. Oleh karena itu perlu kiranya diberikan soal asam basa berbentuk 

pilihan ganda yang mengacu pada kemampuan dasar mengkomunikasikan guna 

untuk memudahkan peserta didik dalam memahami soal asam basa yang selama 

ini dianggap sulit. Implementasi skala kecil juga telah dilakukan oleh penulis, di 

dalamnya meliputi pengujian soal kemampuan dasar mengkomunikasikan materi 

asam basa dan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Diharapkan, guru juga 

bisa memberikan analisis terhadap materi yang lain dihubungkan dengan 

kemampuan dasar mengkomunikasikan. 

D. Saran Pemanfaatan dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Saran pemanfaatan, desiminasi, dan pengembangan produk lebih lanjut dari 

penelitian pengembangan ini dipaparkan sebagai berikut. 

1. Saran Pemanfaatan 

Penilaian aspek kemampuan dasar mengkomunikasikan merupakan hal 

penting dalam evaluasi. Setelah penelitian ini dilakukan, peneliti menyarankan 

agar pendidik melakukan evaluasi aspek kemampuan dasar mengkomunikasikan 

dengan menggunakan instrumen berupa soal yang tepat dalam mengukur aspek 

berkomunikasi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan pendidik dalam 
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menilai kemampuan dasar mengkomunikasikan peserta didik yaitu instrumen 

yang telah dikembangkan peneliti. 

2. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Pengembangan penelitian instrumen evaluasi ini hanya terbatas sampai tahap 

uji coba produk pada skala kecil (terbatas). Dengan demikian, penelitian 

pengembangan ini dapat dilanjutkan dengan uji coba skala besar sampai pada 

tahap implementasi dan diseminasi. Peneliti juga berharap agar guru dapat 

mengembangkan instrumen evaluasi aspek kemampuan dasar 

mengkomunikasikan lebih lanjut pada materi kimia kelas XI lainnya, baik berupa 

instrumen sejenis(soal) maupun berbeda jenis. 
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HASIL PENILAIAN KUALITAS 

SOAL INSTRUMEN EVALUASI 

KEMAMPUAN DASAR MENGKOMUNIKASIKAN 

Kriteria 
Penilai ∑ 

Skor 
∑ Per 
Aspek 

Rata-
rata 1 2 3 4 5 

1 5 4 4 5 5 22  4,4 

2 5 4 4 5 4 20   4 

3 5 4 4 4 5 20  4 

4 5 4 3 4 4 21  4,2 

5 5 4 4 5 5 19  3,8 

6 5 5 5 5 5 20  4 

7 5 4 4 4 5 18  3,6 

8 5 4 4 5 5 18  
3,6 

 

9 5 4 4 4 5 21  
4,2 

 

10 5 4 4 4 5 22  4,4 

       201 
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DATA HASIL PENILAIAN KUALITAS  

SOAL EVALUASI KEMAMPUAN DASAR MENGKOMUNIKASIKAN 

BERDASARKAN PEROLEHAN SKOR RATA-RATA 

 

A. Kriteria Kualitas 

Data penilaian yang sudah diubah menjadi nilai kuantitatif dan dirata-rata seperti 

terlihat pada tabel 8.1, diubah menjadi nilai kualitatif sesuai dengan kriteria kategori 

penilaian ideal dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 5.1 
Konversi skor aktual menjadi nilai skala 5 

No Rentang skor Kategori 

1  + 1,8 SBi   < X   Sangat Baik 

2  + 0,6 SBi  < X ≤ + 1,8 SBi Baik 

3  - 0,6 SBi  < X ≤  + 0,6 SBi Cukup 

4  – 1,8 SBi  < X ≤ - 0,6 SBi Kurang 

5   X ≤ – 1,8 SBi Sangat Kurang 
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Keterangan: 

Χ     = skor rata-rata 

    = 1/2 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

SBi    = 1/6 x (skor maksimal ideal - skor minimal ideal) 

Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

Skor minimal ideal = Σ butir kriteria x skor terendah 

B. Perhitungan Kualitas Soal Instrumen Evaluasi Kemampuan Dasar 

Mengkomunikasikan 

1. Jumlah kriteria = 10 

2. Skor maksimal ideal = 10x 5 = 50 

3. Skor terendah ideal = 10 x 1 = 10 

4.    = 1/2 x (50 + 10) = 30 

5. SBi   = 1/6 x  (50 - 10) = 6,67 

Tabel 5.2 
Kriteria kategori penilaian ideal soal instrumen evaluasi kemampuan dasar 

No Rentang skor Kategori 

1 42,006 < X   Sangat Baik 

2 34,002 < X ≤ 42,006 Baik 

3 25,998 < X ≤ 34,002 Cukup 

4 17,994 < X ≤ 25,998 Kurang 

5   X ≤ 17,994 Sangat Kurang 
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C. Perhitungan Kualitas soal evaluasi kemampuan dasar 

mengkomunikasikan 

1. Aspek A (Cakupan Materi) 

a. Jumlah kriteria = 10 

b. Skor tertinggi ideal = 1 x 5 = 5 

c. Skor terendah ideal = 1x 1 = 1 

d.  = 1/2 x (5+ 1) = 3 

e. SBi = 1/6 x (5 - 1) = 0,67 

Tabel 5.3 
Kriteria kategori penilaian ideal Aspek A (Cakupan Materi) 

No Rentang skor Kategori 

1 4,206 < X   Sangat Baik 

2 3,402 < X ≤ 4,206 Baik 

3 2,598 < X ≤ 3,402 Cukup 

4 1794, < X ≤ 2,598 Kurang 

5   X ≤ 1,794 Sangat Kurang 
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Tabel 5.4 

Kriteria kategori penilaian ideal Aspek Materi 
 

D. Perhitungan Persentase  Keidealan  

 

 

 

 

1. Persentase keidealan soal instrumen evaluasi kemampuan dasar 

mengkomunikasikan.  

= ,  100% 80,4% 

2. Persentase keidealan aspek A (cakupan materi)     

=  100% 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% keidealan tiap aspek =  × 100% 

% keidealan keseluruhan =  × 100% 
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LAMPIRAN 



NO  Kompetensi 
Dasar (KD) 

Indikator Materi 
pokok 

Dimensi Proses Kognitif 
C1 C2 C3 C4 C4 C5 C6

1 4.2 
Mendeskripsikan 
teori asam basa 
menurut 
Bronsted-Lowry 
dan Lewis 

Menuliskan 
persamaan reaksi 
asam basa menurut 
Bronsted-Lowry dan 
menunjukkan asam 
basa konjugasi. 

Teori 
Asam 
Basa 
Bronsted-
Lowry dan 
Lewis 

14,
15 
17 

1,6
10,

     

2 4.1 Menjelaskan 
teori asam basa 
menurut 
Arrhenius 
mengklasifikasi 
berbagai larutan 
ke dalam larutan 
asam, netral, dan 
basa serta 
menghitung pH 

Mengukur pH 
beberapa larutan 
asam/basa kuat dan 
lemah yang 
konsentrasinya sama 

Teori 
Asam 
Basa 
Arrhenius 
dan pH 
larutan 
Asam dan 
Basa 

    11 2   

3 4.4 Melakukan 
titrasi Asam 
Basa untuk 
menentukan 
konsentrasi 
larutan asam 
atau basa 

Memeriksa kadar 
asam asetat dalam 
contoh cuka dan 
membandingkan 
hasilnya dengan 
kadar yang 
tercantum pada label 
botolnya 

Reaksi 
Netralisasi 

     3  

4 4.5 Menyelidiki 
sifat larutan 
penyangga dan 
menerapkannya 
untuk 
menjelaskan 
peranan larutan 
penyangga 
dalam tubuh 
makhluk hidup 
dan kehidupan 
sehari-hari 

Mengukur pH 
larutan penyangga 
dan bukan 
penyangga setelah 
ditambahkan sedikit 
asam,sedikit basa 
atau pengenceran 

Larutan 
Penyangga

 23  13 
17 

 4 
18 

 

5 4.1 Menjelaskan 
teori asam basa 
menurut 
Arrhenius 
mengklasifikasi 
berbagai larutan 
ke dalam larutan 
asam, netral, dan 

Menjelaskan 
pengertian asam 
basa menurut 
Arrhenius 

Teori 
Asam 
Basa 
Arrhenius 
dan pH 
larutan 
Asam dan 
Basa 

 5      



 

basa serta 
menghitung pH 

6 4.1 Menjelaskan 
teori asam basa 
menurut 
Arrhenius 
mengklasifikasi 
berbagai larutan 
ke dalam larutan 
asam, netral, dan 
basa serta 
menghitung pH 

Menghitung pH 
larutan Asam Basa 
dari data 
konsentrasinya 

Teori 
Asam 
Basa 
Arrhenius 
dan pH 
larutan 
Asam dan 
Basa 

 23    7,8  

7 4.4 Melakukan 
titrasi Asam 
Basa untuk 
menentukan 
konsentrasi 
larutan asam 
atau basa 

Menuliskan laporan 
hasil percobaan 
secara menyeluruh 
dan 
mengkomunikasikan

Reaksi 
Netralisasi 

  9     

8 4.1 Menjelaskan 
teori asam basa 
menurut 
Arrhenius 
mengklasifikasi 
berbagai larutan 
ke dalam larutan 
asam, netral, dan 
basa serta 
menghitung pH 

Mengamati trayek 
perubahan warna 
berbagai indikator 
asam basa dan 
memperkirakan pH 
suatu larutan 
elektrolit yang tidak 
dikenal 

Teori 
Asam 
Basa 
Arrhenius 
dan pH 
larutan 
Asam dan 
Basa 

 24,
25 
26 

12 
19 
22 

    

9 4.1 Menjelaskan 
teori asam basa 
menurut 
Arrhenius 
mengklasifikasi 
berbagai larutan 
ke dalam larutan 
asam, netral, dan 
basa serta 
menghitung pH 

Menyimpulkan 
reaksi asam dengan 
basa berdasarkan 
data hasil percobaan 

Teori 
Asam 
Basa 
Arrhenius 
dan pH 
larutan 
Asam dan 
Basa 

20 21      



Rubrik Penskoran Kemampuan Dasar Mengkomunikasikan 

 

No Aspek yang diamati Indikator Penjabaran Kriteria 
1 Berbicara Kemampuan Peserta didik dalam 

berbicara mengemukakan pendapat 
alasan pilihan jawabannya. 

B Jika peserta didik mampu berbicara menggunakan 
kata-kata ilmiah , alasan yang rasional serta option 
jawaban yang benar 

C Jika peserta didik mampu berbicara menggunakan 
kata-kata ilmiah,option jawaban benar tetapi tidak 
disertai alasan yang rasional. 

K Jika peserta  didik tidak  mampu berbicara 
menggunakan kata-kata ilmiah,option jawaban salah 
dan  tidak disertai  alasan yang rasional. 

2 Mendengarkan Kemampuan peserta didik dalam 
mendengarkan penjelasan pendidik 
mengenai materi dan penyelesaian 
soal. 

B Jika peserta didik mampu mendengarkan dengan baik, 
tidak gaduh, dan tenang dalam kelas. 

C Jika peserta didik  mampu mendengarkan dengan baik, 
tetapi berbuat  gaduh dan tidak  tenang dalam kelas. 

K Jika peserta didik tidak  mampu mendengarkan dengan 
baik, berbuat gaduh, dan tidak tenang dalam kelas. 

3 Menulis Kemampuan Peserta didik dalam 
menulis pilihan jawaban dan alasan 
pilihan jawaban pada lembar jawab 
yang disediakan. 

B Jika peserta didik mampu menulis option jawaban 
dengan benar, alasan yang rasional, disertai tata tulis  
bahasa yang baik dan benar. 

C Jika peserta didik  mampu menulis option jawaban 
dengan benar, alasan yang rasional tetapi  tata tulis 
bahasa yang kurang baik dan  kurang benar. 

K Jika peserta didik tidak  mampu menulis option 
jawaban dengan benar,alasan yang tidak  rasional, 
disertai tata tulis bahasa yang tidak  dimengerti. 

4 Membujuk (persuasif) Kemampuan Peserta didik 
menginginkan pendengarnya 
mempercayai fakta/informasi yang 

B Jika Peserta didik mampu mempengaruhi pendengar 
dengan gestur tubuh dan mimik wajah yang 
menginginkan pendengar terkait informasi yang 



disampaikannya akurat dan layak 
diketahui 

disampaikan serta jawabannya benar. 

C Jika peserta didik belum mampu mempengaruhi 
pendengar dengan gestur tubuh dan mimik wajah yang  
meyakinkan pendengar terkait informasi yang 
disampaikan tetapi hasil jawabannya benar. 

K Jika Peserta didik tidak  mampu mempengaruhi 
pendengar dengan gestur tubuh dan mimik wajah yang 
tidak  meyakinkan( ragu-ragu) terkait informasi yang 
disampaikan serta hasil jawabannya salah. 

 

 

Rubrik ini diadaptasi dari : 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

Mulyana, Deddy. 2010. Ilmu Komunikasi. Bandung: Rosdakarya Offset. 

Mukaromah, Bita. 2010. Skripsi Kemampuan Dasar. Yogyakarta. 



Analisis Kebutuhan (Need Assesment) 

Pengembangan Instrumen Evaluasi Kemampuan Dasar Mengkomunikasikan pada Materi Asam Basa 

 

Tanggal   : 1 Mei 2012 

Subjek yang diwawancarai : Dra. Sri Rahayu 

Instansi   : MAN 2 Yogyakarta 

No Aspek yang ditanyakan Jawaban 
1 Apakah setelah pembelajaran kimia pasti dilaksanakan evaluasi? Ya, dilakukan evaluasi setelah materi 1 bab selesai 
2 Seberapa sering guru melaksanakan evaluasi terkait materi Disesuaikan dengan materi pembelajaran 
3 Sumber apa sajakah yang biasanya digunakan untuk 

evaluasi? 
LKS, Ulangan Harian 

4 Bagaimanakan tanggapan siswa terkait materi asam basa? Sedang saja, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah 
5 Pernahkah guru memberikan evaluasi untuk materi asam 

basa ini? 
Pernah, berupa Ulangan Harian 

6 Pernahkah guru mendengar terkait kemampuan dasar 
mengkomunikasikan? 

Pernah 

7 Pernahkah guru mendengar tentang instrumen evaluasi? Pernah 
8 Pernahkah guru melaksanakan evaluasi menggunakan 

instrumen evaluasi kemampuan dasar mengkomunikasikan 
Belum pernah, karena selama ini belum terlalu diperhatikan 
tentang kemampuan dasar berkomunikasi. 

9 Apakah siswa pernah diberikan soal evaluasi terkait soal 
cerita? Soal membaca grafik?dan soal alasan pilihan 
jawaban?. Jika Ya, maka lanjut di no 10 

Iya, saya pernah memberikan evaluasi seperti itu, tapi materi-
materi tertentu saja 

10 Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap soal-soal yang 
diberikan tersebut? 

Siswa merasa senang dan antusias dalam mengerjakan 

11 Apakah proses selanjutnya diujikan lagi melalui 
wawancara? 

Belum pernah, biasanya langsung diambil nilainya. 

12 Apakah menurut guru, metode seperti ini efektif dijadikan 
evaluasi pembelajaran? 

Efektif, digunakan sebagai metode evaluasi pembelajaran. 



Analisis Kebutuhan (Need Assesment) 

Pengembangan Instrumen Evaluasi Kemampuan Dasar Mengkomunikasikan pada Materi Asam Basa 

 

Tanggal   : 27 September 2012 

Subjek yang diwawancarai : Siwi Hidayati S.Pd 

Instansi   : MAN Maguwoharjo 

No Aspek yang ditanyakan Jawaban 
1 Apakah setelah pembelajaran kimia pasti dilaksanakan evaluasi? Ya, tapi biasanya evaluasi dilaksanakan menyesuaikan kondisi 
2 Seberapa sering guru melaksanakan evaluasi terkait materi Biasanya persetujuan antara guru dan siswa, bisa 1 bab 1X/2X 
3 Sumber apa sajakah yang biasanya digunakan untuk 

evaluasi? 
LKS, Ulangan Harian 

4 Bagaimanakan tanggapan siswa terkait materi asam basa? Sedang saja, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah 
5 Pernahkah guru memberikan evaluasi untuk materi asam 

basa ini? 
Pernah, berupa Ulangan Harian dan praktikum. 

6 Pernahkah guru mendengar terkait kemampuan dasar 
mengkomunikasikan? 

Pernah 

7 Pernahkah guru mendengar tentang instrumen evaluasi? Pernah 
8 Pernahkah guru melaksanakan evaluasi menggunakan 

instrumen evaluasi kemampuan dasar mengkomunikasikan 
Belum pernah, karena selama ini belum terlalu diperhatikan 
tentang kemampuan dasar berkomunikasi. 

9 Apakah siswa pernah diberikan soal evaluasi terkait soal 
cerita? Soal membaca grafik?dan soal alasan pilihan 
jawaban?. Jika Ya, maka lanjut di no 10 

Iya, saya pernah memberikan evaluasi seperti itu, tapi materi-
materi tertentu saja 

10 Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap soal-soal yang 
diberikan tersebut? 

Siswa merasa senang dan antusias dalam mengerjakan 

11 Apakah proses selanjutnya diujikan lagi melalui 
wawancara? 

Belum pernah, biasanya langsung diambil nilainya. 

12 Apakah menurut guru, metode seperti ini efektif dijadikan 
evaluasi pembelajaran? 

Efektif, digunakan sebagai metode evaluasi pembelajaran. 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



DOKUMENTASI  SAAT  PENELITIAN  DI MAN 2  YOGYAKARTA 



 



 

 



 

LEMBAR PENILAIAN SOAL KEMAMPUAN DASAR 

MENGKOMUNIKASIKAN PADA MATERI ASAM BASA 
 

  

Nama Penilai : 

Identitas Sekolah: 

 

Tanda tangan : 

 

Petunjuk pengisian 

1. Berilah tanda (v) pada kolom nilai sesuai penilaian Anda terhadap soal  kemampuan dasar 

mengkomunikasikan pada materi asam basa 

2. Nilai SB= Sangat baik, B= Baik, C= Cukup, K= Kurang, SK= Sangat Kurang 

3. Apabila penilaian Anda adalah C, K, atau SK, maka berilah saran untuk kesempurnaan soal  

kemampuan dasar mengkomunikasikan pada materi asam basa 

4. Isilah lembar penilaian ini dengan jujur, sesuai dengan pendapat pribadi Anda. 

 

No Pernyataan Penilaian Saran 

SB B C K SK 

1 Soal – soal yang termuat dalam soal 

kemampuan dasar 

mengkomunikasikan dapat dibaca 

dengan jelas dan mudah dipahami 

 

      

No Pernyataan Penilaian Saran 

SS S A TS STS 

 



2 Soal-soal yang termuat dalam soal 

kemampuan dasar 

mengkomunikasikan menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami 

      

3 Soal-soal kemampuan dasar 

mengkomunikasikan tersebut 

dilengkapi denga n gambar  

sehingga lebih menarik untuk 

dilihat dan di pahami. 

      

4 Materi yang disajikan dalam soal 

kemampuan dasar 

mengkomunikasikan pada materi 

asam basa sesuai dengan yang 

diajarkan oleh Guru di kelas 

      

5 Materi yang disajikan dalam soal 

kemampuan dasar 

mengkomunikasikan pada materi 

asam basa dilengkapi dengan tabel 

sehingga menarik  

 

 

      

 
 
 
 
 

No Pernyataan Penilaian Saran 

SB B C K SK 

SENYUMLAH KETIKA MENGISI ANGKET INI  

KARENA SENYUM ADALAH IBADAH 



6 Materi yang disajikan dalam soal 

kemampuan dasar 

mengkomunikasikan pada materi 

asam basa dilengkapi grafik 

sehingga menarik untuk dikerjakan 

      

7 Materi yang disajikan dalam soal  

kemampuan dasar 

mengkomunikasikan ini dapat 

membantu dalam rangka latihan 

soal-soal evaluasi 

      

8 Terdapat gambar nama tokoh, nama 

alat sehingga dapat menambah 

pengetahuan secara umum materi 

asam basa 

 

      

No Pernyataan Penilaian Saran 

SB B C K SK 

9 Bentuk huruf dan variasi tata tulis  

pada soal instrumen evaluasi 

kemampuan dasar mengkomunika 

      

 

 

Bahasa yang disajikan dalam soal 

kemampuan dasar 

mengkomunikasikan  materi asam 

      

SARAN ANDA SANGAT KAMI BUTUHKAN UNTUK KESEMPURNAAN 

PRODUK SOAL KEMAMPUAN DASAR MENGKOMUNIKASIKAN 



basa menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami 

10 

 

 

Susunan kata/kalimat dalam soal  

kemampuan dasar 

mengkomunikasikan singkat, padat 

dan jelas  

      

JUMLAH SKOR TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVER PUT OF TILL TOMORROW WHAT 
YOU CAN DO TODAY 



Soal penelitian Page 1 
 

Butir Soal 1 

Gambar tokoh : Bronsted-Lowry 

 

Diketahui suatu reaksi, HCO OH             CO  H O   

Dari reaksi tersebut, yang termasuk asam-asam Bronsted Lowry adalah …. 

A.  HCO  dan CO  
B. OH   dan H2O 
C. HCO  dan H2O 
D. OH  dan CO  
E. CO  dan H2O 

 Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 2 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Pada mulanya larutan HNO3  memiliki konsentrasi 3 M, kemudian diubah konsentrasinya 
menjadi 0,01 M  melalui pengenceran. 

 

 

 



Soal penelitian Page 2 
 

pH  larutan yang akan diperoleh adalah …. 

A. 1,0 
B. 1,5 
C. 2,0 
D. 2,5 
E. 3,5 

 Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 3 

Seorang siswa SMA pergi ke super market untuk membeli asam cuka sebagai bahan 
praktikum di sekolahnya. Ia melihat konsentrasinya, dan tercantum harga tetapan asam 
CH3COOH = 10-5 , maka pH larutan CH3COOH 0,01 M  yang didapat adalah …. 

A. 3,5 
B. 4 
C. 4,5 
D. 5 
E. 5,5 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 4 

“Aysela seorang mahasiswi UIN, jurusan kimia sedang melakukan kegitan praktikum di 
laboratorium kimia. Dari hasil praktikum dia mendapati  pH larutan asam metanoat 0,01 
M adalah 5. Anda diminta untuk menghitung tetapan asam metanoat yang diperoleh 
Aysela” 

 Harga tetapan asam metanoat tersebut adalah …. 

A. 1 ×10-5 
B. 1 ×10-6 
C. 1 ×10-7 
D. 1 ×10-8 
E. 2 ×10-8 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 
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Butir Soal 5 

Perhatikan gambar  

 

Gambar 1        Gambar 2      Gambar 3 

Keterangan : 1.Buah Jeruk  ; 2.Sabun ; 3.Cuka       

Diantara kedua gambar tersebut yang dapat memerahkan kertas lakmus biru adalah …. 

A. Gambar 1&2 
B. Gambar 1&3 
C. Gambar 2&3 
D. Tidak ada 
E.  Semua 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 6 

Menurut teori asam-basa Bronsted Lowry H2O akan bersifat …. 

A. asam terhadap NH3 
B. asam terhadap HCl 
C. asam terhadap CH3COOH 
D. basa terhadap NH3 
E. asam terhadap H2S 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir soal 7 

Gisel seorang mahasiswi kimia sedang melakukan uji analisis pada larutan NH3 0,001 M 
(Kb = 1,0 × 10-5). Hitunglah besarnya pH pada larutan tersebut? 

A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 8 
E. 10 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

 

Keasaman (pH) campuran 200 mL larutan NH3 0,4 M dengan 200 mL larutan 
HCl 0,2 M  adalah…. (Kb NH3 = 10 ) 
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Butir Soal 8 

Wahyu seorang siswa SMA sedang melakukan percobaan di laboratorium dengan 
mencampurkan antara larutan NaOH 0,5 M sebesar 40 mL dan larutan HCOOH 0,5 M 
sebesar 60 mL. Anda diminta menghitung besarnya pH  yang akan diperoleh Wahyu dari 
campuran kedua larutan tersebut! 

Ka HCOOH = 10-5 

A. 5 
B. 5 + log 2 
C. 5 + log 5 
D. 6 – log 5 
E. 8 + log 5 

 Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 9 

Dari hasil titrasi larutan NaOH 0,1 M dengan larutan HCl 0,15 M adalah sebagai berikut 

No NaOH 0,1 M HCl 0,15 M 
1 2 mL 20 mL 
2 8 mL 20 mL 
3 15 mL 20 mL 
4 25 mL 20 mL 
5 30 mL 20 mL 

 

Dari data yang menunjukkan terjadinya  titik ekuivalensi terletak pada …. 

A. 1  C. 3  E.5 
B. 2  D. 4 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 10 

Senyawa HClO4 dapat bersifat amfoter. Reaksi yang menunjukkan bahwa HClO4 bersifat 
basa adalah…. 

A. HClO4 + NH2                ClO   + NH3 
B. HClO4 + NH3                 ClO  + NH4

+ 
C. HClO4  + H2O           ClO  + H3O+ 
D. HClO4 + OH-                  ClO + H3O+ 
E. HClO4 + N2H5             H2 ClO + N2H4 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 
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Butir Soal 11 

Suatu larutan basa MOH 0,1 M memiliki pH sebesar 10. Berapa besarnya tetapan Kb 
MOH! 

A. 10-8 D.10-5 
B. 10-7 E.10-2 
C. 10-4 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 12 

Perhatikan gambar indikator metil jingga (MO) di bawah ini. 

 

Indikator tersebut dapat mengubah warna larutan dari semula merah menjadi warna 
kuning. Berapakah perkiraan trayek pH- nya? 

A. 3,1 - 4,4 
B. 4,5 – 8,3 
C. 6,0 – 7,6 
D.  7 
E. 8,0 – 9,6 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 13 

Atikah adalah seorang analis yang sedang berada di laboratorium organik untuk 
melakukan titrasi. Ia mengambil larutan asam sulfat  10-4 molar . Berapakah besarnya pH 
asam sulfat yang diperoleh Atikah? 

A. 4 - log 2  C.7  E.8 
B. 6   D.6 + log 2 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 
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Butir Soal 14  

Asam konjugasi dari HPO  adalah …. 

A. PO  
B. H3O+ 
C. H3PO4 
D. H2PO  
E. P2O5 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 15 

Perhatikan gambar, 

 

Diketahui 3 senyawa yaitu HCl, KOH, dan KCl. Masing-masing di dalam air akan terurai 
menjadi ion-ionnya. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan bunyi teori asam basa …. 

A. Lewis 
B. Bronsted 
C. Arrhenius 
D. Lowry 
E. Semuanya salah 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 16 

Seorang siswa mereaksikan amonia dan air, masing-masing dengan konsentrasi 1 molar 

Pernyataan yang tepat menurut teori Bronsted Lowry adalah ….   

A. NH3 bersifat asam 
B. NH4

+  bersifat basa 
C. H2O bersifat asam 
D. H2O bersifat basa 
E. H2O bersifat netral 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Asam Basa Garam   
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Butir Soal 17 

 

Seorang praktikan sedang melaksanakan praktikum, Dia mencampurkan 10 mL larutan 
0,1 M  HCl ditambah 10 mL air murni, maka pH larutan yang akan diperoleh oleh 
seorang praktikan tersebut adalah…. 

A. menjadi lebih besar D.menjadi dua kali 
B. menjadi lebih kecil E. menjadi setengahnya 
C. tetap 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 18 

 

Seorang siswa sedang mencampurkan larutan asam asetat 0,2 mol (Ka = 1,8 . 10-5) dan 0,4 
mol natrium asetat. 

Berapakah pH  1 liter larutan yang akan diperoleh oleh siswa tersebut? 

A. 4,0  D.5,0 
B. 4,5  E.5,5 
C. 4,7 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 
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Butir Soal 19 

Perhatikan grafik berikut. 

 

Indikator yang cukup teliti untuk mengukur kekuatan larutan asam basa atau derajad 
keasaman pada range antara 8 – 9,6 adalah …. 

A. fenolftalein 
B. metil jingga 
C. metil merah 
D. bromtimol biru 
E. metil kuning 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 20 

Perhatikan data berikut ini 

Larutan Lakmus merah Lakmus biru 

1 Merah Biru 
2 Biru Biru tua 
3 Biru Biru 
4 Merah muda Biru 
5 Merah Merah 

 

Larutan yang mengandung basa adalah …. 

A. 1 dan 2 
B. 1 dan 5 
C. 4 dan 5 
D. 2 dan 3 
E. 3 dan 4 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

 

 

Methyl red ph 4,2-6,2

Bromtimol blue ph 6,0-7,6 
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Butir Soal 21  

Tabel harga Ka beberapa asam adalah sebagai berikut. 

No Asam Ka
1 
2 
3 
4 
5 

HA 
HB 
HC 
HD 
HE 

6,2 × 10-8 
1,2 × 10-2 
7,0 × 10-4 
6,7 × 10-5 
9,6 × 10-7 

 

Di antara asam-asam tersebut yang bersifat paling lemah adalah …. 

A. HA 
B. HB 
C. HC 
D. HD 
E. HE 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 22 

Perhatikan grafik di bawah ini. 

 

Berdasarkan grafik di atas, titik ekuivalen ditunjukkan pada rentangan pH 7  setelah 
dilakukan penambahan larutan basa NaOH sebanyak 25 mL 

Di bawah ini beberapa pernyataan yang benar berdasarkan grafik, kecuali .... 

A. titik dimana kedua larutan mencapai kesetimbangan reaksi 
B. titik dimana terjadi penambahan NaOH sebanyak 25 ml 
C. titik dimana derajat keasaman mencapai pH = 7 
D. titik dimana tepat habis terjadinya suatu reaksi dan tidak dapat terjadi reaksi lagi 
E. titik dimana digambarkan adanya penurunan grafik menuju pH yang semakin kecil 

setelah penambahan basa 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 
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Butir Soal 23 

Perhatikan gambar     

 
 
Beberapa praktikan sedang mencampurkan 100 mL larutan HCl dengan pH = 2 pada 100 
mL larutan NaOH dengan pH = 10. 
 
 Larutan yang diperoleh memiliki kisaran pH…. 
 
A. 3 
B. 6 
C. 6<pH<10 
D. 2<pH< 6 
E. 3<pH<6 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

Butir Soal 24 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Fungsi dari alat seperti yang ditunjuk pada gambar di atas adalah …. 

A. untuk mengukur pH suatu larutan 
B. untuk mengukur suhu suatu larutan 
C. untuk mengukur derajad keasaman suatu larutan saja 
D. untuk mengukur kejernihan suatu larutan 
E. untuk menyaring kotoran dalam larutan 

 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 
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Butir Soal 25 
Perhatikan gambar di bawah ini! 
 

 
Berdasarkan gambar di atas, fungsi dari langkah-langkah tersebut adalah…. 
 
A. untuk mengubah konsentasi larutan dari pekat menjadi kurang pekat (pengenceran) 
B. untuk mengubah warna dari sutu larutan 
C. untuk mengukur volume larutan 
D. untuk menghitung konsentrasi larutan 
E. untuk menghitung pH suatu larutan 
 
Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 
 
Butir Soal 26 
 
Perhatikan gambar di bawah ini! 
 

 
Berdasarkan ilustrasi grafik di atas, perkirakan reaksi antara zat apakah, yang 
menyebabkan perubahan pH yang cepat kemudian melambat! 
 
A. basa lemah – asam kuat 
B. basa lemah – asam lemah 
C. asam kuat – basa kuat 
D. basa kuat – asam lemah 
E. tidak terjadi reaksi 

Alasan Anda memilih jawaban tersebut adalah …. 

2 

3 
1 

4

5
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