
  

 
Dokumen ini tidak untuk dikirimkan kepada WA siswa. Salin dan tempel (copydan 

paste) bagian per bagian tulisan dari kolom instruksi teks WA ke WA siswa atau Grup 

WA kelas, sesuai panduan yang terdapat pada kolom langkah dan penjelasan. 

Catatan: 

- Rencana Pembelajaran ini adalah salah satu pilihan metode belajar mengajar daring (online) yang 

disediakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 

Sekolahmu dan Semua Murid Semua Guru. 

- Para guru didorong untuk memberikan pengalaman belajar yang tetap mengutamakan kebutuhan anak 

didik. Membuat rencana pembelajaran secara mandiri, menggunakan berbagai sumber pengetahuan, serta 

konten dan teknologi sebagai cara mengajar adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. 

- Sekolahmu menyediakan perpustakaan konten digital (video, infografis, dan lain-lain) yang dapat diakses 

oleh para guru untuk merancang pembelajaran secara mandiri di www.sekolah.mu/tanpabatas . 

HIDROLISIS 

Tujuan 

Pembelajaran 

Menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan 

menentukan  pH-nya  

Materi/topik  HIDROLISIS GARAM 

Kelas 11 SMA 

Waktu 90 menit hadir bersamaan (synchronous)  

90 menit aktivitas mandiri (asynchronous)  

Alat/media Video: Hidrasi dan Hidrolisis 

https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-

pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/apa-itu-hidrolisis/ 

Video Hidrolisis 

https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-

pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/bagaimana-cara-

menentukan-ph-larutan-garam-yang-terhidrolisis/ 

Bahan/materi Lembar Kerja Peserta didik 

https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-

pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/tugas-mandiri-7/ 

Penilaian 1. Keaktifan partisipasi  

2. Refleksi atas pengetahuan yang diperoleh 

3. Lembar Kerja Peserta didik 

http://www.sekolah.mu/tanpabatas
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/apa-itu-hidrolisis/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/apa-itu-hidrolisis/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/bagaimana-cara-menentukan-ph-larutan-garam-yang-terhidrolisis/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/bagaimana-cara-menentukan-ph-larutan-garam-yang-terhidrolisis/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/bagaimana-cara-menentukan-ph-larutan-garam-yang-terhidrolisis/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/tugas-mandiri-7/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/tugas-mandiri-7/


  

 
 

 

Alokasi Waktu Langkah dan Penjelasan Instruksi Teks WA 

Sessi 1 

10-15 menit 

(sebaiknya 

dimulai di pagi 

atau siang 

hari) 

 

SESI I 

Pendahuluan 

Mode: Hadir bersamaan 

(synchronous) 

GURU:  

- Membuka kelas dan melakukan 

presensi online. Guru mencatat 

siswa yang belum „hadir“ di 

WAG kelas. Tujuan pencatatan 

ini bukan untuk menghukum 

atau menyatakan siswa 

„membolos“ atau tidak hadir 

tanpa izin (karena tidak semua 

siswa memiliki akses internet 

atau smartphone). Tujuannya 

adalah untuk mencari cara agar 

para siswa yang tidak hadir 

tersebut bisa mengakses materi 

dan pengalaman belajar. (Guru 

bisa menggunakan skrip yang 

disediakan). 

- Guru meminta siswa 

menunjukkan kehadiran dengan 

mengirimkan emoticon senyum. 

Guru lalu mengucapkan terima 

kasih pada siswa yang sudah 

hadir. Setelah semua siswa 

memberikan feedback, guru 

memberikan apresiasi atas 

partisipasi siswa.  

SISWA: Memantau WAG kelas; 

memberitahu guru bahwa dirinya 

sedang aktif memantau di WAG 

kelas dengan cara mengirimkan 

emoticon senyum; membantu guru 

untuk mengidentifikasi rekan 

sekelas yang masih offline; 

membantu guru mencarikan teman 

yang masih offline agar masuk dan 

memantau WAG kelas.  

 

Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam 

keadaan sehat. Terima kasih bagi yang sudah hadir 

tepat waktu di WAG kelas kita.  

Sebelum kita mulai, mari kita cek siapa saja yang 

sudah masuk dan hadir dalam WAG kelas saat ini. 

Minta tolong masing-masing mengirim emoticon  

senyum untuk menunjukkan bahwa kalian sudah 

siap untuk belajar. 

Jika ada yang belum hadir, apakah ada yang punya 

informasi siapa dan mengapa? Apakah ada yang 

bisa membantu untuk mengajaknya ikut hadir?  

Terima kasih banyak atas emoticon yang dikirim. 

Saya senang melihat banyak senyuman yang dikirim 

kepada saya. Semoga emoticon tersebut juga 

menggambarkan suasana hati kalian semua untuk 

belajar hari ini  

Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar 

tentang pH larutan asam, basa dan campuran 

antara asam kuat dengan basa kuat serta 

stoikihiometri larutan. Terima kasih untuk tugas-

tugas yang sudah dikerjakan. Saya sangat 

menghargai kerja keras kalian.  

Sebelum kita melanjutkan ke materi yang 

berikutnya, saya ingin juga mengetahui materi apa 

saja yang menurut kalian masih sulit dipahami pada 

pembelajaran yang lalu?  

Tidak perlu ragu mengemukakan kesulitan 

belajarnya supaya kita dapat memperbaikinya 

bersama-sama 

Setelah murid memberikan respon.  

Terima kasih banyak atas komentar dan saran yang 

diberikan. Saya sangat menghargai semua informasi 

yang kalian berikan.  

Berdasarkan masukan kalian dan hasil penilaian 

harian, maka ibu sudah mengetahui materi yang 

masih harus dibahas ulang.  



  

 
 

Murid juga diharapkan 

memberikan respon terhadap 

permintaan guru. 

Namun kita akan meneruskan materi berikutnya 

terlebih dahulu pada pembelajaran online ini. 

Sessi 2 

Kegiatan inti 

90 menit  

Sessi 2 

Mode: Hadir bersamaan 

(synchronous) dan mandiri  

(asynchronous) 

HIDROLISIS GARAM 

 

GURU: Menjelaskan kepada siswa 

bahwa pada sesi ini  mereka akan 

belajar hidrolisis garam. 

 

Guru membimbing peserta didik 

dalam belajar mandiri melalui 

tanyangan video selama 45 menit 

Peserta didik secara mandiri 

menyimak tayangan video  

 

 

 

 

 

 

 

Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan dan 

berdiskusi tentang btayangan video 

pembelajaran mengenai hidrolisis, 

dan memberikan siswa waktu 

untuk berdiskusi.   

 

 

Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang  

hidrolisis garam.  

Seperti kita sudah ketahui, bahwa yang dimaksud 

dengan garam dalam kimia adalah senyawa yang 

terdiri dari kation sisa basa dan anion sisa asam. 

Sifat larutan garam dalam air ternyata tidak 

semuanya netral, ada larutan garam yang bersifat 

asam, ada juga yang bersifat basa.  

Mengapa demikian? 

Silahkan perhatikan tayangan video berikut untuk 

mengerti mengapa larutan garam bisa tidak bersifat 

netral.  

https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-

xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-

garam/aktivitas/apa-itu-hidrolisis/ 

 

Apakah sudah mendapat gambaran mengapa 

larutan Garam dapat bersifat tidak netral? Coba 

kalian jelaskan kembali dengan bahasa kalian! 

(menunggu siswa menjawab)  

Terima kasih kepada yang sudah menjawab. Sudah 

cukup paham yah. Jadi sifat larutan garam 

bergantung pada kekuatan relatif asam-basa 

penyusunnya. 

Komponen garam yang berasal dari asam atau basa 

lemah mengalami hidrolisis. 

Hidrolisis anion menghasilkan ion OH–, sehingga 

larutannya bersifat basa. Dan hidrolisis kation 

menghasilkan ion H+, sehingga larutannya bersifat 

asam. 

Nah kalau larutannya bersifat asam atau basa 

berapa yah pH larutannya? Sekarang saksikan video 

pada tautan berikut yang menjelaskan lebih detil 

tentang penentuan pH pada larutan garam yang 

tidak mengalami hidrolisis, mengalami hidrolisis 

parsial/hidrolisis sebagian dan yang mengalami 

https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/apa-itu-hidrolisis/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/apa-itu-hidrolisis/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/apa-itu-hidrolisis/


  

 
 

 

Waktu yang diberikan untuk diskusi 

adalah 45 menit. Selama peserta 

didik melakukan diskusi, guru tetap 

stand by untuk menjawab 

pertanyaan atau melaksanakan 

generalisasi dan verifikasi dari 

setiap  pertanyaan dan jawaban 

dari peserta didik. 

Setelah waktu 45 menit berlalu, 

guru mempersilakan peserta didik 

untuk mengerjakan LKPD 

 

 

 

Peserta didik menyimak dan 

mengajukan pertanyaan bila ada 

hal yang kurang jelas terkait LKPD 

yang diunduh dari google drive 

 

Bila ada pertanyaan yang ingin 

diajukan sepanjang kegiatan , maka 

peserta didik dapat mengajukan 

langsung kepada Guru melalui 

group WA kelas.  

 

  

hidrolisis total 

 

https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-

xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-

garam/aktivitas/bagaimana-cara-menentukan-

ph-larutan-garam-yang-terhidrolisis/ 

Setelah minyimak penjelasan dari video tersebut, 

ibu berharap sudah cukup dapat memahami 

tentang Hidrolisis. 

Apabila ada yang ingin bertanya silahkan melalui 

group wa ditanyakan saja, tidak usah ragu atau 

malu, nanti kita akan diskusi, dengan memberikan 

kesempatan bagi teman yang lain untuk menjawab. 

Ibu Akan membuka video confrence melalui 

www.zoom.us silahkan bergabung bagi yang bisa. 

Penilaian diskusi akan dilaksanakan, bagi yang aktif 

bertanya dan menjawab tentu penilaiannya akan 

sangat baik.  

Untuk mempermudah penilaian diskusi, silahkan 

menyebutkan kelompoknya terlebih dahulu. 

Pembagian kelompoknya berdasarkan nomor absen 

yaitu : 

● Kelompok 1:  Nomor absen 1-5,  

● Kelompok 2:  Nomor absen 6-10 

● Kelompok 3: Nomor absen 11-15 

● Kelompok 4: Nomor absen 16-20 

● Kelompok 5: Nomor absen 21-25 

● Kelompok 6: Nomor absen 26-30 
● Kelompok 7 : Nomor Absen 31-36 

(siswa melakukan diskusi didampingi oleh guru) 

Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran hari ini.  

60 Menit Sessi 3 

Mode: Tugas Mandiri 

(asynchronous) 

 

GURU:  Memberikan tugas kepada 

peserta didik untuk mengerjakan 

LKPD 

Berikutnya ibu akan memberikan Lembar kerja yang 

harus dikerjakan sebagai penilaian individu.  

Penilaian akan di input sebagai capaian kompetensi 

pada KD 3.11. 

LKPD dapat kalian akses melalui tautan berikut:   

https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-

xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-

garam/aktivitas/tugas-mandiri-7/ 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/bagaimana-cara-menentukan-ph-larutan-garam-yang-terhidrolisis/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/bagaimana-cara-menentukan-ph-larutan-garam-yang-terhidrolisis/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/bagaimana-cara-menentukan-ph-larutan-garam-yang-terhidrolisis/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/bagaimana-cara-menentukan-ph-larutan-garam-yang-terhidrolisis/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/tugas-mandiri-7/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/tugas-mandiri-7/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/tugas-mandiri-7/


  

 
 

Setelah selesai peserta didik  

diminta menyampaikan hasil 

pekerjaannya berupa file pdf 

 

Peserta didik mengerjakan LKPD 

 

 

 

 

 

Peserta didik mengumpulkan tugas 

melalui siswa yang ditunjuk 

menjadi koordinator mata 

pelajaran, kemudian koordinator 

akan mengirimkan tugas melalui 

link google drive yang daoat diakses 

oleh guru. 

 

 

 

LKPD maka kalian akan berdiskusi dalam kelompok. 

Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Waktu yang 

diberikan untuk diskusi ini adalah 50 menit. Setelah 

waktunya selesai, harap mengumpulkan catatan 

hal-hal yang telah kalian diskusikan ke koordinator 

mata pelajaran kimia di kelasmu, setelah terkumpul 

akan dikirim ke ibu melalui link google drive.  

Tautan berikut ini dapat dijadikan rujukan untuk 

mengerjakan LKPD:  

https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-

xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-

garam/aktivitas/apa-saja-yang-kita-ketahui-

tentang-hidrolisis-garam/ 

Apakah ada pertanyaan terkait tugas dalam lembar 

kerja?  Bila tidak ada yang bertanya maka saya 

berikan waktu kepada kalian untuk belajar mandiri. 

Ibu akan stand by, sehingga bila ada hal yang ingin 

ditanyakan, silakan langsung menuliskan 

pertanyaan tersebut dalam WA group kita.  

Setelah diskusi mandiri selesai.  

Terima kasih banyak, saya senang sekali dengan 

partisipasi aktif kalian dalam group ini.  

Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas 

pada LKPD ini adalah satu hari. Jadi saya berharap, 

tugas kelompok ini dapat saya terima melaui link 

google drive yang akan di share oleh koordinator 

mata pelajaran kimia di kelasmu. 

Kemudian, saya juga minta kalian semua 

menuliskan refleksi diri serta refleksi kegiatan 

pembelajaran kali ini, dan mengirimkannya kepada 

saya melalui whatsapp 

Bila ada hal yang ingin ditanyakan terkait tugas ini, 

silakan jangan ragu kontak saya.  

15 menit  Sessi 3.  

Refleksi 

Guru: Memberikan apresiasi atas 

kerja keras peserta didik.  

Memberikan evaluasi umum 

tentang kegiatan belajar, dan minta 

beberapa siswa untuk 

Baiklah kita sudah sampai di akhir kegiatan belajar 

kita hari ini. Luar biasa partisipasi kalian.  

Semoga kalian menikmati pembelajaran mengenai 

Hidrolisis garam,. 

Semoga Tuhan memberkati kita semua.  

Ada beberapa hal yang baik dan perlu kita 

pertahankan yaitu……… (memberikan komentar 

https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/apa-saja-yang-kita-ketahui-tentang-hidrolisis-garam/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/apa-saja-yang-kita-ketahui-tentang-hidrolisis-garam/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/apa-saja-yang-kita-ketahui-tentang-hidrolisis-garam/
https://www.sekolah.mu/courses/kimia-kelas-xi-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/hidrolisis-garam/aktivitas/apa-saja-yang-kita-ketahui-tentang-hidrolisis-garam/


  

 
menceritakan hasil refleksi diri 

terhadap pembelajaran yang 

dilakukan.  

Siswa: Menyimak penjelasan guru, 

mengajukan dan atau menjawab 

pertanyaan.  

Menceritakan hasil refleksi diri 

terhadap kegiatan belajar.  

Mengekspresikan perasaan nya 

terhadap proses pembelajaran 

melalui emoticon yang dikirim 

dalam WA kelas.  

terhadap tugas siswa, hal yang perlu dipertahankan 

dan hal yang perlu diperbaiki.  

Apakah ada hal yang ingin ditanyakan?  

Proses tanya jawab.  

Saya juga mempersilakan beberapa orang siswa 

untuk menceritakan hasil refleksi diri terhadap 

tugas ini.  

Kita akan mengakhiri pembelajaran tentang 

Hidrolisis garam, minggu depan latihan penialain 

harian dengan menggunakan googleforms. 

Saya minta kalian memberikan satu emoticon yang 

menunjukkan perasaan kalian pada proses 

pembelajaran kita.  

Setelah selesai, guru mengucapkan terima kasih dan 

juga memberikan emoticon bahagia atas partisipasi 

siswa, serta menyampaikan pesan untuk PHYSICAL 

DISTANCING  dimanapun . Salam Sehat selalu. 

Disusun Oleh: Nenny Suryani 

Lampiran 1. Panduan mengirimkan Jawaban pada Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Instruksi:  
Jika ananda sekalian mengerjakannya di buku, maka hasilnya dapat difoto, kemudian fotonya 

dimasukkan pada file word dan di simpan dalam format pdf. Yang diupload ke google form 

adalah file pdf nya. 

Berikut adalah rubrik penilaian penyelesaian LKPD sebagai portofolio no KD 3.10 

INSTRUMEN PENILAIAN TUGAS  
No Aspek yang dinilai Kategori skor 

1 Menuliskan rumus Benar/salah 1/0 

 Menghitung Benar/salah 1/0 

 Menentukan hasil perhitungan Benar/salah 1/0 

2 Menuliskan rumus Benar/salah 1/0 

 Menghitung Benar/salah 1/0 

 Menentukan hasil perhitungan Benar/salah 1/0 

3 Menuliskan rumus Benar/salah 1/0 

 Menghitung Benar/salah 1/0 

 Menentukan hasil perhitungan Benar/salah 1/0 

4 Menuliskan rumus Benar/salah 1/0 



  

 
 Menghitung Benar/salah 1/0 

 Menentukan hasil perhitungan Benar/salah 1/0 

5 Menuliskan rumus Benar/salah 1/0 

 Menghitung Benar/salah 1/0 

 Menentukan hasil perhitungan Benar/salah 1/0 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

15
  x 100 

 

Lampiran 2. Refleksi Diri 

 PERASAAN SAYA 
Setelah belajar tentang Hidrolisis Garam kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dalam LKPD,  saya merasa (pilih salah satu, dengan memberikan warna pada salah satu 

kotak) 

 

Sedih Cemas Prihatin Takut 

Senang Marah Khawatir Optimis 

 

Tiga hal positif yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran tentang Hidrolisis, 

kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD adalah... . 

 

 

Dua hal yang akan saya lakukan pada masa yang akan datang bila saya mendapatkan 
tugas menyelesaikan soal soal hitungan pada materi Ar dan Mr adalah... . 

 
 
 

 

Lampiran 2 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

KIMIA KELAS XI 

HIDROLISIS 
Nama Sekolah  

Kelas  

Nama Peserta Didik 
 

 

Selesaikan soal-soal berikut disertai dengan langkah pengerjaan yang benar! 

No. Soal 

 

 



  

 

1. Tentukan apakah garam-garam berikut dapat mengalami hidrolisis. Bila 

ya, termasuk 

hidrolisis parsial atau hidrolisis total, bagaimana sifat larutan yang 

dihasilkan, dan 

tuliskan reaksi hidrolisisnya! 

a. NaCl 

b. Al2(SO4)3 

c. K2SO4 

d. (NH4)2CO3 

e. CH3COONH4 

f. Ba(C2O4)2 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Berapa gram kristal NH4Cl diperlukan untuk membuat 500 mL larutan 

dengan pH = 5, bila diketahui Kb NH4OH = 10–5 (Ar N = 14, H = 1, dan Cl = 

35,5)? 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

3. Sebanyak 400 mL larutan HCl 0,15 M dicampur dengan 200 mL larutan 

NH4OH 0,3 M (Kb = 10–5). Berapakah pH larutan yang terbentuk? 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

4. Jelaskan bahwa (NH4)2SO4 dalam air mengalami hidrolisis sebagian dan 

bersifat asam! 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hitunglah pH larutan (NH4)2SO4 0,01 M, bila Kb NH4OH = 10–6! 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sebanyak 5,35 gram NH4Cl dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 

mL. Jika Kb NH4OH = 10–5, berapakah pH larutan yang terbentuk? (Ar N = 

14, H = 1, dan Cl = 35,5) 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

7. Bila larutan NH3 0,4 M mempunyai pH = 11 + log 2, berapakah pH larutan 

NH4Cl 0,1 M? 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sebanyak 10,7 gram NH4Cl dilarutkan dalam air sampai volumenya 2 liter. 

Jika Kb NH4OH = 10–5, hitunglah pH larutan yang terjadi! (Ar N = 14, H = 1, 

dan Cl = 35,5) 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Suatu garam tersusun dari asam lemah dan basa lemah, ternyata 

larutannya mempunyai pH = 7,5. 

Tentukan perbandingan Ka dan Kb dalam garam tersebut! 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sebanyak 50 mL larutan CH3COOH 0,1 M (Ka = 10–5) dicampur dengan 50 

mL larutan NH4OH dengan konsentrasi yang sama. Bila Kb NH4OH = 10–6, 

berapakah pH larutan yang terjadi? 



  

 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 
--- 

Mari ambil peran dalam #sekolahlawancorona untuk menjadi bagian dari jaringan Sekolah Merdeka 
Belajar, Merdeka Berkolaborasi dan Merdeka Berkarya  
  
Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk mengajar secara live di Kelas.mu Belajar 
LIVE hubungi  08568402400 / 085795725418 untuk mengatur jadwal #mengajartanpabatas 
bersama Komunitas Guru Belajar Nusantara. 
 

Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk berkarya bersama, berkolaborasi membuat 
rencana pembelajaran harian yang digunakan oleh lembaga dan Dinas Pendidikan seluruh 
Indonesia, silahkan hubungi jaringansekolah@sekolahmu.co.id atau 081317564416 
 

Terima kasih kepada semua mitra yang telah mendukung #kerjabarenganlawancorona. Sekolah-
sekolah berikut telah menjadi relawan yang memastikan semua dan setiap anak 
#belajartanpabatas 
 

SDN Cakung Timur 09 SDN Ujung Menteng 02 
SDN Cakung Timur 04 

Pagi SDN Ujung Menteng 03 Pagi 
SDN Cakung Timur 

06 Sekolah Cikal SD Negeri Ledok 5 

SLB Negeri Binjai SDIT Samba Taruma 
Sekolah Alam Bambu 

Item 
SD Islam Al Azhar 60 

Pekalongan SMPN 1 SMPN 7 SMPN 8 

SMPN 40 SMPN 41 SMPN 75 SMPN 92 SMPN 107 SMPN 116 SMPN 119 

SMPN 135 SMPN 182 SMPN 211 SMPN 229 SMPN 231 SMPN 263 
SMP Lazuardi Al Falah 

GIS 
SMP Ar Rahman Islamic School Bukit 

Cinere 
SMPN 21 Hulu Sungai 

Tengah SMAN 1 SMAN 8 SMAN 10 SMAN 22 SMAN 25 

SMAN 28 SMAN 33 SMAN 38 SMAN 39 SMAN 54 SMAN 60 SMAN 71 

SMAN 73 SMAN 74 SMAN 77 SMAN 103 SMAN 111 
SMK Prakarya 
Internasional SMK Yadika 2 

SMK Muhammadiyah Kota 
Pekalongan 

SMK Darussalam 
Makassar 

SMK Negeri 7 
Makassar     

 

Daftar lengkap komunitas dan organisasi di Jaringan Semua Murid Semua Guru 
juga korporasi yang peduli dapat dilihat di www.sekolah.mu/tanpabatas. 

 

mailto:jaringansekolah@sekolahmu.co.id
http://www.sekolah.mu/tanpabatas

