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Revitalisasi Scientific Approach dalam Kurikulum 2013 untuk 
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Kata Pengantar 
 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 

 

 Segala puji kami sampaikan kehadirat ALLAH, SWT yang telah memberikan pertolongan dan 

karunia-Nya sehingga pelaksanaan Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014 ini dapat 

terlaksana. Seminar dengan tema “Inovasi Pembelajaran Kimia Abad 21 & Perkembangan Riset Kimia” ini 

diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Emas Jurusan Kimia Universitas Negeri 

Malang (UM). UM sebagai The Learning University selalu memberikan respon yang cepat terhadap 

perkembangan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pengingkatan kualitas 

pendidikan nasional, misalnya terhadap pembaharuan kurikulum. 

 Implementasi Kurikulum 2013 masih menghadirkan multitafsir dalam penerap-annya pada 

pembelajaran di kelas. Hal ini terjadi bukan hanya dikalangan para guru tetapi juga dikalangan praktisi 

pendidikan lainnya termasuk para dosen di LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan). Oleh karena 

itu, Jurusan Kimia UM menyelenggarakan Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya dalam rangka 

mengkomunikasikan penerapan Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran kimia di 

sekolah menengah. 

Selain itu, seminar ini diselenggarakan sebagai wadah untuk merekam perkembangan ilmu kimia 

berdasarkan hasil-hasil riset kimia dan pendidikan kimia terkini serta mengkomunikasikannya kepada 

masyarakat ilmiah. Dengan demikian ilmu kimia akan berkembang pesat dan bermuara pada dihasilkannya 

produk-produk berbasis riset kimia yang bermanfaat bagi masyarakat dan berperan pada perkembangan 

peradaban manusia kearah yang lebih baik. 

Akhirnya, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap peserta yang 

telah berpartisipasi dalam seminar ini baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta biasa. Semoga 

keikutsertaan ini dapat dapat bernilai ibadah dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu kimia 

ke depan.  

 

Billahi taufiq wal hidayah, wassalam alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 

 

 

 

Malang, 6 September 2014 

Pantia SNKP-UM 2014 

Ketua  

 

 

Habiddin 
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Sambutan Ketua Jurusan Kimia FMIPA UM 

 

Yth. Dekan FMIPA UM 

Yth. Para Narasumber 

Yth. Para hadirin peserta SNKP 

 

Assalammu’ alaikum warohmatullahi wabarrokaatuh 

 

 Perkenankanlah pada hari yang berbahagia ini, saya menyampaikan puji syukur 

kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan kekuasaan-Nya para hadirin dapat 

berkumpul dalam forum Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya yang 

diselenggarakan oleh Jurusan Kimia FMIPA UM. Untuk itu kami juga mengucapkan terima 

kasih tak terhingga dan selamat datang kepada para partisipan (kimiawan, guru, peneliti, dan 

akademisi) di kota Malang yang telah hadir dalam forum ini. Kami berharap dalam forum 

ilmiah ini terjadi tukar informasi dan diskusi yang dapat membawa atmosfer baru dan unik 

bagi perkembangan ilmu kimia dan pembelajarannya. 

 Kiranya tidak bias dipungkiri bahwa seminar dan curah gagasan merupakan sebuah 

forum yang berperan penting dalam menginspirasi peserta untuk mendeseminasikan hasil-

hasil penelitian dan pemikirannya dan antinya akan dapat diikuti oleh peserta lain dalam 

forum ini. Akibatnya adalah dapat dilahirkan gagasan-gagasan atau ide-ide baru yang lebih 

luas mendalam. 

 Kami yakin bahwa para peserta baik dari lingkungan pendidikan tinggi maupun 

menengah dan industry akan dapat memetik keuntungan dan manfaat dari forum seminar ini. 

Kami juga yakin bahwa melalui forum ini akan memotivasi dan menginspirasi para partisipan 

untuk melakukan riset untuk kemajuan ilmu kimia dan pembelajarannya di Indonesia. 

 Pada tahun 2014 ini Jurusan Kimia FMIPA UM telah berusia 50 tahun. Suatu usia 

yang relative sedah dewasa namun tak henti-hentinya terus berbenah dan berupaya 

meningkatkan penelitian kimia dan inovasi-inovasi pembelajarannya. Semoga melalui forum 

Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya menjadi salah satu media untuk mewujudkan 

UM sebagai The Learning University. 

 Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti seminar semoga enjoy dan 

berbahagia untuk tinggal sesaat di UM dan Kota Malang. Tak lupa kami mengucapkan terima 

kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dan sukses selalu. Semoga 

Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua. Aaamiiin, terima kasih. 

 

Wassalamualaikum warroh matullahi wabarrokatuh 

 

        Malang, 6 September 2014 

 

 

        Dr. H. Sutrisno, M.Si 

        Ketua Jurusan Kimia UM 
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Sambutan Dekan FMIPA UM 

 

 Syukur Alhamdulillah Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya 2014 dapat 

terlaksana. Seminar ini merupakan implementasi program peningkatan kualitas atmosfer 

akademik di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – Universitas Negeri Malang 

yang dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun untuk setiap jurusan. Atas nama Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – Universitas Negeri Malang, kami mengucapkan 

selamat datang kepada semua peserta atas partisipasinya dalam seminar ini. Kami juga 

mengungkapkan penghargaan yang tinggi kepada semua pembicara atas kontribusinya yang 

penting pada forum ilmiah ini. 

  

Forum ilmiah seperti Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya 2014 ini akan 

bermanfaat untuk meningkatkan komunikasi ilmiah antar peneliti, dosen, guru, dan praktisi 

dalam bidang kimia dan pembelajarannya. Tentunya perkembangan riset kimia dan inovasi 

pembelajaran kimia perlu diketahui oleh semua pihak agar dapat memberi sumbangan 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Selain itu 

kami berharap bahwa forum ini akan mendorong terbentuknya jaringan ilmiah dan kerjasama 

riset antar peneliti baik dari kalangan mahasiswa, dosen, guru, dan praktisi di Indonesia. 

  

Akhirnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan 

dan kontribusinya. Kami juga berharap forum ini berjalan sukses. 

 

        Malang, 6 September 2014 

 

 

 

        Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si 

        Dekan FMIPA UM 
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PEMBELAJARAN KIMIA SECARA 
MENDASAR SEBAGAI ALAT UNTUK 

MEMPEROLEH PEMAHAMAN YANG UTUH 
DAN PENINGKATAN KETERAMPILAN 

BERPIKIR TINGKAT TINGGI

Effendy

Jurusan Kimia, 
FMIPA Universitas Negeri Malang (UM)

effendy299@gmail.com
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Masalah mendasar dalam 
pembelajaran kimia saat ini 
adalah: 
1. Diperolehnya pemahaman kimia 

yang tidak utuh.

2. Tidak optimalnya perkembangan 
keterampilan berpikir tingkat 
tinggi (higher order of thinking 
skills = HOTS) siswa.

2
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Indikator:
1. Banyak fenomena kimia 

yang tidak dijelaskan 
dengan dengan tepat
penyebabnya.

Contoh:
 Penurunan titik beku

 Kenaikan titik didih

 Penurunan tekanan uap
3

Seminar Nasional Kimia dan 
Pembelajarannya (SNKP) 2014

Indikator:
2. Banyak dikemukakan 

rumus kimia tanpa 
penjelasan namanya.

Contoh:
H3N-BF3

ICl2
-

SiF6
2-

I3
-

4
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Akibatnya:

Kemampuan siswa 
dalam tatanama, 

khususnya tatanama 
senyawa anorganik, 

menjadi sangat rendah.

5
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Indikator 3:

Pembelajaran dimulai 
dengan titik awal yang 
salah.

Contoh:

Ikatan ionik

6
Seminar Nasional Kimia dan 

Pembelajarannya (SNKP) 2014



Effendy 9/06/2014

Prosiding Seminar Nasional Kimia dan 
Pembelajarannya (SNKP) 2014 2

Hampir semua buku 
kimia baik dalam 
bahasa Indonesia 

maupun bahasa Inggris 
memulai pembahasan 

ikatan ionik dengan 
contoh berikut.
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Akibatnya:
Dapat terjadi kesalahan 
konsep.

Kesalahan konsep 1:

Senyawa ionik selalu 
mengandung unsur logam dan 
unsur nonlogam.

11
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Apakah senyawa berikut 
merupakan senyawa ionik?

BeCl2
AgCl

AlBr3

12
Seminar Nasional Kimia dan 

Pembelajarannya (SNKP) 2014
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Apakah senyawa berikut 
merupakan senyawa 

kovalen?

NH4NO3

(NH4)2SO4

PH4I

13
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Kesalahan konsep 2:

Pembentukan senyawa 
ionik selalu diawali dengan 
transfer elektron dari atom 
logam ke atom nonlogam.

14
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Na2SO4(aq) + BaCl2(aq) → 
2NaCl(aq) + BaSO4(s) 

Na2CO3(aq) + Ba(NO3)2(aq) → 
2NaNO3(aq)  + BaCO3(s)

15
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Indikator 4:

Diberikannya contoh yang 
salah untuk suatu suatu
fenomena.

Contoh:
Pelarutan NaCl dalam air 
merupakan perubahan fisika.

16
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18
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Indikator 5:

Tingkat penjelasan suatu 
fenomena yang tidak 
berubah dengan semakin 
tingginya tingkat 
pendidikan.

Contoh:
Fenomena permukaan cairan

19
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Indikator 6:

Ketidakspesifikan dalam 
mendifinisi suatu konsep.

Contoh:
Apa hasil reaksi antara asam 
dan basa?

21
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Indikator 7:

Pembahasan suatu 
fenomena cenderung 
hanya ditekankan pada 
aspek makroskopik dan 
simbolik.

22
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Pembelajaran yang tidak 
mendasar tersebut 

menghasilkan pemahaman 
yang tidak utuh dan kurang 

potensial untuk 
mengembangkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa 
(higher order of thinking skills 

= HOTS).
23
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Bloom’s 
Taxonomy  
(updated  by 
Anderson and 
Krathwohl, 
2001) shows a 
set of thinking 
skills.   

HOTS?

24
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•Karakteristik of HOTS:

 HOT involves more than one fixed 
answer

 HOT is brought about by complex 
tasks 

 HOT is about understanding

 HOT is content-related

25
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Untuk menghasilkan 
pemahaman materi kimia 

yang utuh dan peningkatan 
keterampilan berpikir tinggi 

yang optimal maka 
pembelajaran kimia harus 

dilakukan secara mendasar.

26
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Apakah 
karakteristik 

pembelajaran kimia 
yang mendasar?

27
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Karakteristik 1:

Rumus kimia suatu 
senyawa yang digunakan 
sebagai contoh selalu 
disertai dengan pemberian 
nama senyawa.

28
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Rumus kimia Nama 

H3N-BF3 Aminatrifluoroboron
atau
Azanatrifluoroboron

ICl4¯ Ion tetrakloroiodat(1-)

Nal3 Natrium
diiodoiodat(1-)

K2SiF6 Kalium 
heksafluorosilikat(2-)

29
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Karakteristik 2:

Fenomena kimia dijelaskan 
dengan tepat penyebabnya.

Contoh: 

Penurunan tekanan uap.

30
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Species 
interacting

Chemical force 
operating

H2O(l) Water molecule 
and water 
molecule

Hydrogen 
bonding and 
London forces

NaCl(aq) Na+ and water 
molecule

Ion-dipole force

Cl⎯ and water 
molecules

Ion-dipole force

Water molecule 
and water 
molecule

Hydrogen 
bonding and 
London forces
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Karakteristik 3:

Pembelajaran dimulai dengan 
awal yang tepat.

Contoh:
Pembelajaran ikatan ionik 
dimulai dengan pengertian 
tentang ion dan hasil interasksi 
antar ion.

32
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Classification of ion 

33
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Karakteristik 4:

Diberikannya contoh yang 
tepat untuk suatu suatu 
fenomena.

Contoh:
Es melebur merupakan 
perubahan fisika.

34
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Karakteristik 5:

Tingkat penjelasan suatu 
fenomena sesuai dengan 
tingkat pendidikan.

Contoh:
Fenomena permukaan cairan 
dijelaskan berdasarkan gaya-
gaya kimia.

35
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Karakteristik 6:

Dalam menjelaskan suatu 
fenomena definisi konsep 
dinyatakan dengan jelas.

Contoh:
Hasil reaksi antara asam 
Arrenius dan basa Arrhenius 
adalah garam dan air.

36
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Karakteristik 7:

Pembahasan suatu 
fenomena mencakup 
aspek makroskopik, 
mikroskopik dan simbolik.

37
Seminar Nasional Kimia dan 

Pembelajarannya (SNKP) 2014 38
Seminar Nasional Kimia dan 

Pembelajarannya (SNKP) 2014

Karakteristik 8:

Konsep dikonstruk atau 
dibangun oleh siswa 
dengan bantuan yang 
seminimal mungkin dari 
guru. 

39
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Contoh:
Pengaruh temperatur terhadap 
kesetimbangan kimia. 

Siswa diminta untuk menyimak video 
tentang warna campuran gas N2O4

dan NO2 yang ada dalam suatu 
tabung pada waktu tabung 
dimasukkan ke dalam air es dan air 
panas.

40
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Dalam menemukan konsep pengaruh 
temperatur terhadap kesetimbangan 
bantuan guru berupa pertanyaan-
pertanyaan berikut:

1. Apa yang terjadi dengan gas N2O4

dan NO2 yang ada dalam tabung?

2. Apa yang terjadi bila tabung 
dimasukkan dalam air panas?

3. Apa yang terjadi bila tabung 
dimasukkan dalam air es?

41
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Pembelajarannya (SNKP) 2014

Pertanyaan 1 sampai 3 
adalah untuk membantu 
siswa dalam menemukan 
konsep bahwa N2O4 dan 
NO2 dapat mengadakan 

reaksi bolak-balik 
(reversibel)

42
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Pembelajarannya (SNKP) 2014
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4. Apa yang terjadi apabila 
tabung yang berisi gas N2O4

dan NO2 diletakkan pada rak 
tabung selama kira-kira 5 
menit? 

Pertanyaan ini membantu siswa 
untuk menemukan konsep bahwa 
reaksi adalah setimbang pada 
waktu warna gas tidak lagi 
berubah.

43
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Pembelajarannya (SNKP) 2014

5. Apakah kesetimbangan tersebut 
dipengaruhi oleh temperatur?

Pertanyaan ini membantu siswa 
untuk menemukan konsep bahwa 
kesetimbangan dipengaruhi oleh 
temperatur.

6. Bagaimana pengaruhnya?

44
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Pembelajarannya (SNKP) 2014

5. Apakah kesetimbangan tersebut 
dipengaruhi oleh temperatur?

Pertanyaan ini membantu siswa 
untuk menemukan konsep bahwa 
kesetimbangan dipengaruhi oleh 
temperatur.

45
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6. Bagaimana pengaruhnya?

Jawaban pertanyaan 6 adalah 
tergantung pada ∆H reaksi.

7. Endotermik atau 
eksotermikkah reaksi 
tersebut?

46
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Jawaban pertanyaan 2 dan 3 
akan membantu siswa untuk 
menjawab pertanyaan 7.

8.Mengapa reaksi di atas 
endotermik?

∆H > 0

47
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Untuk menjawab 
pertanyaan 8 siswa 
harus dapat menulis 
struktur Lewis N2O4

dan NO2 dengan 
benar.

48
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Pembelajarannya (SNKP) 2014
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9. Apa kesimpulan yang kamu 
peroleh tentang pengaruh 
temperatur terhadap 
kesetimbangan kimia?

49
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Karakteristik 9:

Pembelajaran banyak 
melibatkan pertanyaan 
dengan jawaban lebih dari 
satu untuk melatih 
kemampuan berpikir kritis 
dan kreatif siswa. 

50
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Contoh:
Pada molekul air, 

Dua ikatan O−H yang ada termasuk 
ikatan kovalen biasa atau kovalen 

koordinasi?

51
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Bila H2O dibuat dari reaksi antara

2H(g) + O(g) → H2O(g)

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)

Dua ikatan O−H yang ada 
merupakan ikatan kovalen biasa.

52
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Pembelajarannya (SNKP) 2014

Bila H2O dibuat dari reaksi antara

H+(g) + OH-(g) → H2O(g)

Satu ikatan O−H yang ada 
merupakan ikatan kovalen biasa, 
sedangkan satu ikatan O−H yang 
lain merupakan ikatan kovalen 
koordinasi.

53
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Bila H2O dibuat dari reaksi antara

2H+(g) + O2-(g) → H2O(g)

Dua ikatan O−H yang ada 
merupakan ikatan kovalen 
koordinasi.

54
Seminar Nasional Kimia dan 

Pembelajarannya (SNKP) 2014



Effendy 9/06/2014

Prosiding Seminar Nasional Kimia dan 
Pembelajarannya (SNKP) 2014 10

Karakteristik 10:

Pembelajaran 
memanfaatkan ICT secara 
optimal. 

Penggunaan animasi dan 
video dari internet perlu 
dioptimalkan.

55
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Karakteristik 11:

Pembelajaran banyak 
melibatkan pemikiran 
analisis. 

56
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57
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Apa pengaruh ikatan hidrogen 
tersebut?

Pada suhu ruang air masih 
berada dalam fase cair.

Bagaimana kalau antara 
molekul-molekul air tidak terjadi 
ikatan hidrogen antarmolekul?

58
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Apa pengaruh 
ikatan hidrogen 

tersebut?

59
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Bagaimana kalau antara 
molekul-molekul air 
tidak terjadi ikatan 

hidrogen antarmolekul?

60
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Apa yang terjadi apabila 
molekul-molekul air 

tidak membentuk ikatan 
hidrogen antarmolekul?

61
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Pada suhu sekitar -100 ºC 
air sudah mendidih, 

sehingga tidak akan ada 
organisme yang dapat 

hidup di bumi.
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Apabila pembelaran kimia 
dengan 10 karakteristik di atas 

dilakukan insya Allah siswa 
akan:

Memiliki pemahaman materi 
kimia yang utuh.

Keterampilan berpikir tingkat 
tinggi (HOTS) siswa meningkat 

dengan pesat.
64
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Pembelajaran kimia yang 
mendasar dengan 11 
karakteristik tersebut 

tampaknya dapat melahirkan 
GENERASI EMAS

pada tahun 2045, saat usia 
kemerdekaan Republik 
Indonesia 100 tahun. 

Insya Allah 
65
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Terimakasih
66
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KIMIA BAHAN ALAM DALAM PERSPEKTIF PERKEMBANGN ABAD-21 

 

Oleh: Prof. Yana Maolana Syah, Ph.D 

Kimia, Institut Teknologi Bandung 
 

 
1. Pendahuluan 

Ilmu Kimia secara sederhananya adalah ilmu berkaitan dengan struktur dan sifat (fisika dan kimia) dari berbagai 

zat, baik zat anorganik ataupun organik. Unit terkecil zat atau senyawa organik adalah molekul organik, sehingga 

struktur senyawa organik diwakili oleh struktur molekulnya. Struktur molekul bukan saja berkaitan dengan komposisi 

dan perbandingan atom-atom yang menyusun suatu molekul, melainkan juga susunan atau posisi atom-atom tersebut 

dalam ruang melalui ikatan kimia. Struktur molekul suatu zat atau senyawa (kimia) memegang peranan yang sangat 

penting dan dan sangat menentukan, karena sifat-sifat fisika dan kimia pada akhirnya harus dapat dijelaskan atas dasar 

struktur molekul-molekul yang membentuk zat tersebut. Setelah teori atom dan molekul Dalton, yang dicetuskan pada 

awal abad ke-18, diterima oleh para ahli, maka pencarian atau pembuatan unsur-unsur atau senyawa-senyawa murni 

merupakan kegiatan para ahli yang merupakan tindak lanjut dalam rangka membuktikan teori tersebut. Pada sisi lain, 

pengembangan teori struktur atom dan molekul juga merupakan implikasi dari penerimaan teori tersebut, terutama 

yang dilakukan oleh para ahli fisika, yang puncaknya adalah teori atom dan struktur molekul berdasarkan teori 

mekanika kuantum pada kurun waktu pertengahan abad-19. Karena struktur atom dan molekul merupakan objek 

teoritis, masalah terberat yang dihadapi oleh para ilmuwan kimia adalah mencari pendekatan-pendekatan (metodologi) 

dalam menentukan struktur molekul. Sesulit apakah menentukan struktur molekul? 

Untuk memulai mencari jawaban kepada pertanyaan tersebut, marilah kita berpaling kepada objek senyawa-

senyawa organik alam, sebagaimana dicontohkan pada Gambar 1. Pada gambar tersebut diberikan tiga contoh struktur 

molekul senyawa alam, yaitu aspirin (1),1 asam giberelat (GA3) (2),2 dan yesetoksin (3).3 Apabila melihat struktur 

aspirin, tampak struktur molekulnya relatif sederhana, yaitu hanya dibentuk oleh satu cincin benzena dan dua gugus 

fungsi (asam karboksilat, –CO2H, dan asetiloksi –OC(O)CH3). Struktur molekul asam giberelat (2) tampak jauh lebih 

rumit dengan adanya tiga kerangka karbon melingkar dan lebih dari dua gugus fungsi, sementara struktur yesetoksin 

(3) jauh lebih rumit lagi (sebelas kerangka karbon melingkar dan banyak gugus fungsi). Ketika melihat struktur 

molekul asam giberelat (2) dan yesetoksin (3), barangkali dapat dimaklumi mengapa banyak siswa yang “tidak 

menyukai” kimia, atau kalaupun sudah menjadi mahasiswa kimia atau sarjana kimia, banyak yang menjadi “takut” 

kepada struktur kimia hanya untuk menghindari dari kerumitan tersebut. 
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Struktur molekul aspirin (1)
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H H OH

OH

HO

OC

O

CO2HH

Struktur molekul asam giberelat (GA3) (2)
(zat pengatur pertumbuhan tanaman)

Struktur molekul yesetoksin (3)
(zat racun organisme laut, Perna canaliculus)  

Gambar 1.  Contoh tiga struktur senyawa organik alam dengan berbagai tingkat kerumitan. 

Contoh di atas baru “setetes dari air lautan” keragaman struktur molekul alam dengan berbagai tingkat 

kerumitan strukturnya. Dari objek tumbuh-tumbuhan saja jumlah senyawa alam yang diproduksinya dapat mencapai 
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bilangan yang tidak terbayangkan. Karena besarnya cakupan yang dihadapi, maka kajian senyawa-senyawa alam 

mengkristal dalam satu disiplin, yang disebut kimia organik bahan alam, untuk membedakan dari kajian sejenis dalam 

ruang lingkup disiplin biokimia. Istilah kimia bahan seringkali disinonimkan dengan “fitokimia”, yaitu kajian kimia 

organik tumbuh-tumbuhan, walaupun dalam kenyataannya juga meliputi kajian kimiawi dari organisme-organisme 

lain, seperti mikroorganisme dan hewan. Selanjutnya, senyawa-senyawa alam seringkali disinonimkan dengan istilah 

“metabolit sekunder” untuk membedakan dari kajian biokimia yang berurusan dengan proses kimiawi metabolisme 

primer. 

Kajian fitokimia berawal dari isolasi senyawa alam, yaitu memisahkan-misahkan campuran senyawa alam 

menjadi sekelompok satu jenis senyawa, yang dilanjutkan dengan penentuan struktur molekul senyawa hasil isolasi 

tersebut. Kegiatan ini, dari awal kelahirannya sampai dewasa sekarang ini, selalu mendapat penghargaan dari 

masyarakat ilmiah atau masyarakat pada umumnya. Dari sisi keilmuan, kajian fitokimia telah berperan dalam 

mendewasakan keilmuan lainnya, antara lain ilmu kimia sintesis organik, farmakognosi, farmakologi, biokimia, dan 

spektroskopi, yang merupakan bagian dari wilayah ilmu fisika. Masyarakat luas menghargai kajian fitokimia karena 

berbagai terapan yang ditimbulkannya, terutama pada bidang kesehatan dan pertanian. Contoh yang paling umum 

adalah penemuan dan penentuan struktur molekul aspirin (1) yang memiliki khasiat penghilang rasa nyeri dan 

merupakan salah satu obat yang banyak dikonsumsi di dunia, penemuan obat antibiotik penisilin yang mampu 

menyelamatkan banyak manusia dari serangan bakteri, dan penemuan asam giberelat (GA3) (2) yang telah mengubah 

“wajah” cara-cara pertanian dalam peningkatan produksi pangan dunia. 

Pada makalah ini, penulis akan memfokuskan pada sajian bagaimana perjalanan penentuan struktur senyawa 

alam telah berlangsung, sehingga dapat terlihat bagaimana dampaknya pada perkembangan kajian fitokimia itu sendiri, 

terutama pada kurun waktu setengah abad terakhir ini. Termasuk pada sajian ini pengalaman penulis dalam 

mengembangkan ilmu fitokimia tumbuhan Indonesia, sebagai salah satu wilayah dengan keragaman tumbuh-tumbuhan 

terbesar dunia. Sajian ini juga berusaha memaparkan prospek ke depan kajian fitokimia di era abad ke-21, dimana 

teknologi informasi telah berjalan begitu sangat cepat, sehingga pengaruh kepada proses penentuan struktur dan ilmu 

fitokimia juga terasa sangat signifikan. Dalam keterbatasan waktu yang diberikan, penulis berusaha memberikan sajian 

ini “selengkap mungkin”, tetapi tentu saja banyak hal yang tidak mungkin dapat dipaparkan pada kesempatan ini.  

   

2. Penentuan struktur molekul senyawa alam pada era pertama (cara kimia) 

 
Kajian berkaitan struktur molekul senyawa-senyawa alam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kimia 

organik secara keseluruhan dan juga dampak dari penemuan-penemuan tersebut kepada bidang-bidang ilmu yang lain. 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pada awal perkembangannya, yaitu di awal abad-19, tugas yang terpenting 

pada kajian fitokimia adalah penentuan struktur molekul senyawa-senyawa alam. Pada era awal tersebut, hingga 

pertengahan abad-19, struktur molekul ditetapkan hanya berdasarkan sifat-sifat kimia (cara kimia), yang meliputi 

pemecahan molekul (degradasi) dan pembuatan turunan-turunan kimiawi. Semua perubahan-perubahan kimiawi yang 

terjadi selanjutnya dipadukan dengan perubahan-perubahan rumus molekul yang ditentukan dengan cara analisis unsur. 

Berdasarkan produk-produk reaksi kimia tersebut, bersama-sama dengan logika struktur, maka struktur molekul dapat 

disarankan.  

Penentuan struktur molekul dengan cara kimia ini tentu saja memerlukan tahapan pekerjaan laboratorium yang 

relatif sangat panjang, sehingga memakan waktu yang relatif lama, perlu bahan yang tidak sedikit dalam jumlah gram 

atau puluhan gram, serta memerlukan pereaksi-pereaksi kimia yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagai contoh, 

zingiberen (4), yaitu suatu zat berupa minyak dari rimpang jahe (Zingiber officinale Roscoe) yang berhasiat sebagai 

antiulser, berhasil diisolasi dalam keadaan murni pada tahun 1880 (1 paper),  dan  dimulai penelaahan struktur 

molekulnya pada tahun 1900 dan 1901 (2 paper), tetapi struktur molekulnya baru dapat disarankan pada tahun 1929 

oleh Ruzicka dan van Veen.4 Struktur zingiberen (4) pada akhirnya mendapat konfirmasi melalui sintesis penuh 

senyawa ini oleh Mukherji dan Bhattacharyya pada tahun 1952.5  

Menurut ukuran senyawa alam, struktur molekul zingiberen (1) masih relatif sederhana, namun dengan 

menggunakan metoda kimia menunggu hampir setengah abad sehingga struktur molekulnya dapat disarankan. Ini 

menggambarkan betapa sulitnya menentukan struktur molekul senyawa alam. Walaupun demikian, salah satu 

penemuan penting pada era ini adalah reaksi reduksi menggunakan selenium, yang disebut sebagai dehidrogenasi 

selenium, yang dapat mempreteli semua gugus samping pada molekul terpen sehingga menyisakan  kerangka molekul 

sebagai turunan aromatik, yang mudah diidentifikasi dari titik lelehnya. 
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Gambar 2. Reaksi-reaksi kimia yang digunakan pada penentuan struktur zingiberen (4). 

 

Kegiatan penentuan struktur molekul senyawa alam pada era ini bukan saja ia telah turut berperan dalam 

mengembangkan reaksi-reaksi kimia organik, tetapi juga melahirkan teori asal-usul (biogenesis) senyawa-senyawa 

alam. Misalnya saja, teori isopren dimunculkan oleh Ruzicka pada tahun 1953 untuk menjelaskan asal-usul 

pembentukan kerangka dasar senyawa-senyawa terpenoid.6 Teori biogenesis senyawa alam ini pada gilirannya 

digunakan sebagai working hipotesis dalam menentukan struktur molekul senyawa alam lain yang sejenis. Dengan 

adanya pegangan tersebut, penentuan struktur molekul senyawa alam menjadi lebih terarah sehingga, untuk kasus-

kasus tertentu, dapat berlangsung relatif lebih cepat. Tambahan lagi, pada era pertengahan abad ke-20, telah lahir dua 

instrumentasi kimia yang dapat memberikan informasi struktural pada bagian tertentu suatu struktur molekul. Kedua 

instrumen tersebut adalah spektrometer ultra violet (UV) untuk sistem ikatan rangkap terkonjugasi (aromatik) dan dan 

spektrometer infra merah (IR) untuk mendapatkan data gugus fungsi. 

Walaupun demikian, karena struktur molekul senyawa-senyawa alam pada prinsipnya adalah rumit, terutama 

untuk molekul dengan banyak gugus fungsi yang terikat kepadanya, penentuan struktur molekul senyawa alam tetap 

saja merupakan suatu tantangan berat. Sebagai contoh, struktur molekul senyawa alam yang kemudian dikenal sebagai 

hormon pertumbuhan tanaman, yaitu asam giberelat (GA3) (2), dapat diselesaikan dalam kurun waktu 20 tahun dengan 

melibatkan 43 peneliti, memerlukan jumlah bahan puluhan gram, melibatkan sekitar 100 reaksi kimia (!), dua 

spektrometer (UV dan IR), dan dituangkan ke dalam 33 paper.2 

Kulminasi dari era ini adalah terbentuknya metodologi penentuan struktur molekul senyawa alam, sebagai 

berikut: 1) menentukan kerangka dasar molekul, 2) mengidentifikasi gugus-gugus fungsi yang ada atau terikat pada 

kerangka, 3) menentukan posisi dari masing-masing gugus fungsi, dan 4) menentukan hubungan ruang antar gugus 

fungsi (stereokimia). Tampak pada metodologi ini, semakin rumit kerangka dan semakin banyak gugus fungsi, seperti 

pada struktur asam giberelat (2), tahapan penentuan strukturnya semakin panjang dan konsekuensinya perlu waktu 

kajian yang lebih lama. Selain itu, metodologi ini memiliki kelemahan, yaitu sangat tergantung kepada teori-teori 

biogenesis. Untuk golongan senyawa dimana teori biogenesisnya belum terungkap, para ahli fitokimia tidak memiliki 

pegangan untuk memilih reaksi kimia yang tepat, dan akibatnya beberapa golongan senyawa tertentu belum dapat 

diungkapkan struktur molekulnya. Contoh untuk kasus ini adalah pada senyawa aromatik hopeafenol (5), yang berhasil 

diisolasi dalam keadaan murni dari tumbuhan kayu tropika Hopea odorata pada tahun 1951. Usaha untuk menentukan 

struktur molekulnya dengan cara-cara kimia yang ada pada waktu itu tidak membuahkan hasil. Struktur molekul 

senyawa ini baru berhasil ditetapkan pada tahun 1970 melalui kajian kristalografi sinar-x kristal tunggal.7 Hopeafenol 

(5) ternyata merupakan contoh pertama dari golongan senyawa yang terbentuk dari oligomerisasi senyawa aromatik 

stilben yang dikenal dengan nama resveratrol. Kajian struktural terhadap golongan senyawa ini pun baru dapat 

terlaksana dengan baik setelah alat spektometer lain, yaitu Nuclear Magnetic Resonance (NMR), telah sampai pada 

kematangannya, yaitu sekitar tahun 1980-an. 
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Gambar 3. Struktur molekul hopeafenol (5) tidak dapat ditentukan dengan cara-cara kimia. 

 

3. Penentuan struktur molekul senyawa alam pada era spektroskopi NMR 

 

Spektrometer NMR (Nuclear Magnetic Resonance) adalah alat sejenis spektrometer UV dan IR, tetapi 

beroperasi pada gelombang radio, yaitu daerah radiasi elektromagnetik yang juga dimanfaatkan pada komunikasi (TV, 

radio, HP, dsb). Namun demikian terdapat kekhususan dari alat NMR, yaitu untuk mendapatkan resonansi yang dapat 

diukur, sampel harus berada dalam pengaruh medan magnet yang kuat. Pada saat bahan atau sampel dalam pengaruh 

medan magnet kuat, maka inti-inti atom yang menyusun molekul bahan tersebut berperan sebagai pemancar “siaran 

atom-atom”. Apabila molekul-molekul bahan mengandung C dan H, pemancar siaran yang dibentuk adalah 1H dan 13C 

pada masing-masing rentang frekuensinya. Bagian alat NMR lainnya selanjutnya bertindak sebagai penerima (receiver) 

resonansi inti-inti atom tersebut dan direkam oleh komputer sebagai spektrum NMR berupa sinyal-sinyal 1H dan 13C. 

Karena prinsip pembentukan sinyal-sinyal inti atom seperti ini, dan bekerja di daerah gelombang radio, maka NMR 

dapat disebut sebagai “bentuk komunikasi atom-atom pada molekul yang berada di bawah pengaruh medan magnet” 

(Gambar 4).8 
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Gambar 4. Peralatan spektrometer NMR, prinsip kerjanya mirip dengan proses komunikasi dua hand 

phone. 

 

Fenomena resonansi inti atom pertama kali ditemukan oleh ahli fisika Felix Bloch (Stanford University) dan 

Edward Purcell (Havard University) pada tahun 1945, dan penerapan pada bidang kimia baru terwujud pada tahun 

1950-an melalui alat NMR yang relatif sederhana. Perkembangan pesatnya baru dimulai setelah manusia bisa membuat 

medan magnet kuat dan stabil menggunakan kabel superkonduktor, serta kejeniusan para ahli fisika dalam merancang 

penangkapan sinyal inti atom (1H atau 13C, atau yang lainnya) dengan cara induksi listrik yang berisikan totalitas 

frekuensi (disebut FID), dan memisah-misahkan masing-masing frekuensi melalui transformasi Fourier. Dengan 

metoda pengukuran seperti ini, bukan saja dimungkinkan untuk dapat mengukur sinyal inti-inti atom yang 

berkelimpahan rendah (seperti 13C), tetapi juga dimungkinkan adanya manipulasi atau interaksi antar spin inti sehingga 

dapat diekstraksi informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan hubungan antar gugus (memalui ikatan kimia atau 

melalui ruang), baik dengan metoda pengukuran 1D (satu jenis informasi dari satu pengukuran) atau 2D (total 

informasi dari hanya satu pengukuran). Metoda NMR 2D ini baru ditemukan pada tahun 1971 oleh Jean Jeneer dan 

kemudian disempurnakan oleh Richard Ernst (Tabel 1). 
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Tabel 1. Sejarah singkat perkembangan spektrometer NMR8 

1945: Pertamakali sinyal NMR dapat dideteksi oleh Felix Bloch dan Edward Purcell, keduanya menerima 

hadiah Nobel Fisika pada tahun 1952. 

1949: Penemuan teknik gema pada NMR oleh Erwin Hahn. 

1951: Penemuan besaran geseran kimia () oleh J. T. Arnold dan F. C. Yu. 

1951: Penemuan fenomena kopling spin inti oleh W. G. Proctor. 

1966: Pengembangan NMR menggunakan teknik transformasi Fourier oleh Richard Ernst, yang mendapat 

hadiah Nobel Kimia pada tahun 1991. 

1971: Pengembangan NMR dua-dimensi oleh J. Jeener dan Richard Ernst. 

1975: Teknik NMR multi-quantum oleh T. Hashi, A. Pines, dan R. Enrst. 

1979: Pengembangan NMR 2D untuk penerapan pada analisis protein oleh Kurt Wutrich (Nobel Kimia pada 

tahun 2002). 

 

Mengapa alat ini menjadi sangat penting bagi kajian struktural molekul-molekul? Atom-atom 1H dan 13C pada 

suatu molekul adalah berupa gugus-gugus, baik gugus-gugus yang dibentuk oleh C-H saja, ataupun gugus-gugus H 

atau C dengan atom-atom lain seperti O, N, halogen, dan lainnya. Keberadaan dari gugus-gugus tersebut dengan 

mudah teridentifikasi dan dapat ditentukan jumlahnya. Data atau informasi yang terakhir ini tidak dapat diberikan oleh 

dua alat spektrometer sebelumnya, yaitu spektrometer UV dan IR, yang sifatnya hanya kualitatif saja. Selanjutnya, spin 

inti-inti atom antar gugus ternyata dapat berinteraksi secara magnetik, baik melalui ikatan kimia atau kedekatan ruang, 

yang dapat direkam dengan akurat oleh alat ini sehingga memungkinkan untuk melihat tetangga-tetangga dari suatu 

gugus tertentu. Parameter-parameter spektrometer NMR tersebut, sebagaimana tertuang pada Tabel 2, merupakan 

informasi yang memang diperlukan supaya struktur molekul dapat ditetapkan, sehingga setelah penemuan alat ini, 

spektrometer NMR merupakan instrumen kimia yang “pantas” untuk kajian struktural kimia bahan. 

Sebagai contoh, senyawa alam yang diperoleh (diisolasi) dari daun Macaranga trichocarpa (Muel.) Arg. asal 

Kalimantan, yaitu 4-metoksifloretin (6), dapat ditentukan struktur molekulnya dari jumlah bahan hanya sekitar 5 mg, 

pengukuran spektrum selama 2 jam 10 menit (10 menit untuk spektrum 1H dan 2 jam untuk spektrum NOESY) 

(Gambar 5, hanya menampilkan spektrum 1H NMR saja), dan interprestasi tidak lebih dari 30 menit.  

 

Tabel 2. Percobaan NMR yang rutin digunakan pada penentuan struktur 

Spektrum Informasi struktur yang diperoleh Waktu ukur 
1H Jumlah total atom hidrogen, jumlah gugus hidrogen, gugus fungsi yang ada dalam 

molekul, hubungan antar gugus atau unit struktur. 

10 menit 

13C Jumlah total atom karbon, jenis dan jumlah gugus fungsi yang terdapat dalam 

molekul. 

1 – 12 jam 

DEPT 

APT 

Jenis gugus karbon sesuai dengan jumlah hidrogen yang terikat (C, CH, CH2, dan 

CH3) 

15 menit – 3 

jam 

COSY Identifikasi unit-unit struktur melalui hubungan kopling 1H-1H 15 menit 

HMQC Identifikasi sinyal-sinyal karbon yang mengikat hidrogen 1 – 2 jam 

HMBC Identifikasi sinyal-sinyal karbon kuarterner (tidak mengikat hidrogen) berdasarkan 

hubungan ikatan jarak jauh (dua atau tiga ikatan); digunakan untuk menggabungkan 

unit-unit struktur. 

2 – 4 jam 

NOESY 

ROESY 

Hubungan ruang antar gugus hidrogen atau stereokimia 4 jam 
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Gambar 5. Spektrum 1H NMR 4-metoksifloretin (5).  

 

4. Kajian kimia bahan alam di Institut Teknologi Bandung 

 

Penulis aktif dalam mengembangkan metodologi isolasi dan penentuan struktur senyawa alam hampir dalam 

kurun waktu tiga dekade. Pada proses isolasi, metodologi sederhana telah dikembangkan dengan menggunakan cara-

cara konvensional, yaitu kromatografi cair vakum dan kromatografi putar, keduanya menggunakan adsorben silika gel 

yang relatif murah. Pengembangan metoda ini telah melahirkan cara-cara isolasi dengan tahapan relatif ringkas, 

sehingga berjalan dalam kurun waktu yang relatif singkat (sekitar 3 bulan untuk satu ekstrak tumbuhan) dengan hasil 

isolasi relatif tinggi. Pada penentuan struktur, metodologi yang digunakan tetap mengadopsi metodologi cara kimia, 

tetapi dengan menggunakan data NMR, yang dibantu dengan data spektrum UV, IR dan massa, sebagai alat identifikasi 

kerangka, gugus fungsi dan penempatan gugus pada kerangka. Pengembangan yang dilakukan adalah penggunaan data 

NMR 1D dalam menyarankan struktur molekul, sementara data spektrum NMR 2D untuk tujuan konfirmasi struktur. 

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, laboratorium KOBA telah mengkhususkan pada kajian fitokimia 

tumbuhan tropika Indonesia dari famili Moraceae (genus Artocarpus dan Morus), Dipterocarapaceae (genus 

Anisoptera, Dipterocarpus, Dryobalanops, Hopea, Shorea, dan Vatica), Lauraceae (genus Cryptocarya, Lindera, dan 

Litsea), Euphorbiaceae (genus Croton, Macaranga dan Phyllanthus) dan beberapa tumbuhan dari famili Zingiberaceae 

(tumbuhan dari genus Alpinia, Curcuma, dan Kaempferia). Dari kajian-kajian tersebut, sekitar 200 senyawa-senyawa 

alam berhasil diisolasi dan ditetapkan strukturnya, 75 diantaranya merupakan senyawa baru.9 Beberapa contoh struktur 

molekul dari hasil kajian fitokimia tersebut dinyatakan pada Gambar 6. Berikut ini akan dibahas kajian struktural 

senyawa-senyawa yang berasal dari tumbuhan Artocarpus. 
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Gambar 6. Beberapa contoh struktur molekul senyawa alam dari tumbuhan tropika Indonesia, yang 

menggambarkan berbagai tingkat kerumitan struktur molekulnya. 

 

Artocarpus adalah kelompok tumbuhan “nangka-nangkaan” yang pusat penyebarannya adalah India, Indonesia-

Malaysia, dan negara-negara wilayah pasifik. Kajian struktur senyawa-senyawa aromatik dari tumbuhan Artocarpus 

untuk pertamakali dimulai oleh peneliti Inggris, yaitu A. G. Perkin dari Yorkshire College, pada tahun 1895-1896 dan 

1905 menggunakan bahan yang berasal dari India, tetapi tidak berhasil menghasilkan suatu informasi struktural yang 

berarti.10 Penelitian dalam bidang ini kemudian dilanjutkan oleh K. G. Dave dan K. Venkataraman dari Bombay 

University, India, dan berhasil menentukan struktur dasarnya, yaitu suatu flavonoid (2’,4’,5-trihidroksi-7-

metoksiflavone), tetapi tidak mampu menetapkan posisi dua gugus isoprenil pada kerangka dasar tersebut.11 Pada paper 

yang diterbitkan pada tahun 1961, barulah kedua peneliti tersebut berhasil menentukan struktur artokarpin (1) sebagai 

suatu senyawa golongan flavonoid yang unik karena memiliki gugus isoprenil di karbon nomor 3 (C-3) dan tambahan 

gugus yang sama di cincin aromatik A.12 Dengan berbekal model struktur molekul artokarpin (1) tersebut, secara 

perlahan-lahan senyawa-senyawa baru sejenis berhasil diungkapkan struktur molekulnya oleh para peneliti India 

hingga tahun 1980-an, ini berkat spektrometer NMR mulai memegang peranannya.  Pada penghujung tahun 1980-an 

kajian kimiawi tumbuhan Artocarpus Indonesia mulai  dilakukan oleh peneliti Jepang, yaitu kelompok Y. Fujimoto 

dari Institute of Physical and Chemical Research, Jepang, terhadap sampel daun Sukun. Kelompok ini berhasil 

mendapatkan senyawa dihidrocalkon yang tergeranilasi, yang memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat, dan 

mematenkan kegunaan ini, sebagai antitumor, serta cara sintesisnya. Kajian struktur senyawa-senyawa dari tumbuhan 

“nangka” asal Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh kelompok T. Nomura, dan berhasil mengungkapkan lebih banyak 

lagi keragaman struktur molekul, dan hasilnya dirangkum dalam tiga paper review pada kurun waktu 1988 – 1998.14 

Karena keunikan struktur dasarnya, yaitu struktur flavon yang termodifikasi, dan karena kemungkinan sifat biologisnya 

yang unik pula, peneliti dari laboratorium Kimia Bahan Alam - ITB masuk kepada kajian kelompok tumbuhan ini sejak 

sekitar pertengahan tahun 1990-an sampai tahun 2009, terhadap tiga belas spesies tumbuhan Artocarpus Indonesia.9 

Selain dari peneliti ITB, beberapa peneliti dari China dan Eropa juga ikut terlibat dalam mengembangkan fitokimia 

tumbuhan Artocarpus. Dari kajian-kajian yang telah dilakukan tersebut, ternyata kelompok tumbuhan ini mampu 
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menghasilkan sepuluh jenis kerangka dasar flavon yang tidak lazim, yaitu 3-prenilflavon, oksepinoflavon, 

piranoflavon, dihidrobenzosanton, furanodihidro-benzosanton, piranodihidrobenzosanton, kuinosanton, siklopeneteno-

santon, siklopentenokromon, dihidrosanton, dan santonolida (Gambar 7). Identifikasi kerangka-kerangka dasar tersebut 

dengan cara-cara kimia, itu pun apabila dapat ditemukan metodologi percobaannya, tentulah akan sangat melelahkan.  

Dari rangkaian historis di atas, tampak bahwa adanya perubahan metoda penentuan struktur kimia dari cara-

cara kimia ke penggunaan data spektrum NMR sangat menentukan arah kajian fitokimia senyawa alam. Perkembangan 

fitokimia tumbuhan Artocarpus menjadi sangat cepat setelah para ahli kimia dapat memanfaatkan perkembangan 

teknologi pengukuran spektrum NMR juga berkembang pesat, terutama ketika hubungan antar gugus dapat dideteksi 

dari perubahan sinyal-sinyal 1H (yang berkelimpahan tinggi secara alamiahnya) oleh resonansi sinyal 13C yang dapat 

dituangkan kedalam percobaan NMR dua-dimensi (misalnya percobaan HMQC dan HMBC). Dengan menggunakan 

spektrum 1H NMR,  kerangka dasar tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi. Sebagai contoh, kerangka dasar 

dihidrobenzosanton pada artoindonesianin T yang diisolasi dari A. champeden, dengan mudah dikenali dari sinyal-

sinyal alifatik di daerah 2,2 – 4,0 ppm, yang khas pola puncak-puncaknya (Gambar 8). Sementara itu, posisi gugus 

metoksil (-OCH3) pada turunan flavon yang juga diisolasi dari A. chempeden, yaitu artoindonesianin R, dapat dengan 

mudah ditentukan dengan menggunakan spektrum HMBC (Gambar 9). 
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Gambar 7. Keragaman kerangka dasar turunan flavonoid pada tumbuhan nangka-nangkaan (Artocarpus).  
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Gambar 8. Posisi dan pola puncak-puncak sinyal pada nilai geseran kimia 2,2 – 4,0 ppm menunjukkan ciri dari 

kerangka dihidrobenzosanton pada artoindonesianin T. 

 

 
Gambar 9. Korelasi ikatan 1H-13C jarak jauh memastikan posisi gugus metoksil pada karbon nomor 2’ dan 4’. 

 

Tantangan serupa juga dialami pada kajian struktur molekul dari tumbuh-tumbuhan Dipterocarpaceae dan genus 

Macaranga dari famili Euphorbiaceae. Namun demikian, mengingat terbatasnya ruang untuk mendiskusikan 

permasalahan penentuan struktur dari kedua kelompok tumbuhan tersebut, secara sepintas dapat dikemukakan bahwa 

metoda spektroskopi NMR telah memberikan jalan bagi pengungkapan keragaman struktur molekul yang dihasilkan 

dari tumbuh-tumbuhan tersebut. 

Selain kajian struktur, telah juga dilakukan uji biologis terhadap senyawa-senyawa hasil isolasi, sebagai 

antitumor (menggunakan sel uji murin leukemia P-388), antimalaria (mengunakan sel Plasmodium), dan antimikroba. 

Dari berbagai pengujian tersebut, maka dapat dihasilkan kandidat senyawa yang sangat potensial sebagai antitumor dan 

antimalaria, antara lain yaitu artonin E (7) dan kriptokarion (10). Metoda sintesis artonin E telah dilakukan oleh Dr. 

Didin Mujahidin, dengan bantuan pendanaan dari SPIN KNAW, Belanda. Apabila metoda sintesis artonin E telah 

berhasil ditetapkan, maka metoda ini akan digunakan dalam membuat berbagai turunan senyawa ini sehingga dapat 

disarankan hubungan struktur dan aktivitas antitumornya, serta diperoleh turunan yang berkeaktifan antitumor dan 

antimalaria lebih baik dari artonin E (7) itu sendiri.  

 

artoindonesianin T 
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6. Arah ke depan kajian senyawa alam 

 

Bidang Kesehatan 

Keragaman struktur molekul yang tinggi yang diperlihatkan oleh senyawa-senyawa alam telah menjadikan 

tumbuh-tumbuhan atau mikroorganisme sebagai sumber pencarian obat-obat baru. Kenyataannya penjualan obat-

obatan dengan nilai trilyunan rupian, salah satunya adalah obat-obat yang berasal dari alam atau turunan analog 

semisintesik dari senyawa alam tertentu.15 Berikut ini beberapa contoh obat-obat penting yang langsung diisolasi dari 

alam. 

Eritromisin A (Erythromycin A) (16) merupakan obat antibiotik yang telah beredar sejak tahun 1950-an. 

Senyawa ini adalah jenis makrolida dan ditemukan dari bakteri tanah Saccharopolyspora erythrea. Obat antibiotik ini 

sangat sesuai untuk infeksi jenis bagian atas (misalnya infeksi tenggorokan) dan jangkauannya sedikit lebih besar dari 

penisilin. Obat ini juga sesuai untuk penderita infeksi yang alergi terhadap penisilin. Mekanisme kerja obat ini adalah 

kemampuannya menghambat sintesis protein pada bakteri melalui pengikatan ke ribosoma 50S. 

Taksol (Taxol) (17) merupakan senyawa turunan diterpenoid yang diisolasi dari tumbuhan Pasifik Taxus 

brevifolia. Senyawa ini mampu menghambat pertumbuhan sel kanker dengan cara yang unik, yaitu stabilisasi 

mikrotubula, sehingga menjadi kanidat obat antikanker yang menjanjikan. Taksol dijual di pasaran dengan nama 

Paclitaxel, yang sesuai untuk penyembuhan beberapa jenis kanker, seperti kanker tenggorokan, kanker rahim, kanker 

payudara, dan kanker di leher. Penyediaan obat ini sekarang dilakukan melalui pengembangan sel kultur tumbuhan 

Taxus tertentu yang dapat memproduksi taksol. Taksol yang diproduksi dengan cara ini diekstraksi dan dimurnikan 

dengan kromatografi serta kristalisasi. 

Obat-obat yang lain yang langsung diturunkan dari senyawa alam adalah kuinin (18) dan artemisin (19) untuk 

pengobatan penyakit malaria, turunan asam betulinat (20) sebagai anti-HIV, dan kalanolida A (21) sebagai anti-HIV 

dan antibiotik untuk penyakit TBC.16 Informasi lengkap berkaitan dengan senyawa-senyawa alam yang berpotensi 

sebagai obat dalam bidang kesehatan untuk berbagai macam penyakit dapat dilihat pada Review oleh Newman dan 

Cragg.17 Karena strukturnya yang unik dan seringkali sulit untuk dibuat dengan cara sintesisi, senyawa alam sebagai 

sumber obat untuk kesehatan akan tetap menjadi pilihan pada abad-20 ini. 
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Bidang Pertanian 

Penerapan bidang ini pada pertanian memiliki arah yang berbeda dengan yang terjadi pada bidang kesehatan. 

Penerapan langsung senyawa-senyawa alam pada bidang pertanian barangkali akan lebih sulit karena kebutuhan bahan 

aktif pertanian memerlukan jumlah yang sangat besar, yang tidak mungkin dapat disediakan dari alam secara langsung. 

Namun demikian, peran kimia bahan alam pada bidang pertanian tidak dapat dianggap kecil, salah satunya adalah 

penemuan kelompok senyawa giberelin sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya. 

Giberelin (atau disingkat menjadi “GA”) merupakan kelompok senyawa alam khusus dari golongan diterpenoid, 

yang sekarang kurang lebih terdiri dari sekitar 130 jenis, salah satunya aalah asam giberelat (2).18 Senyawa ini tersebar 
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luas pada “Kerajaan” tumbuh-tumbuhan, yang berperan sebagai hormon tumbuh-tumbuhan. Fenomena penemuan 

giberelin merupakan contoh yang baik dari penerapan metoda ilmiah dalam suatu penemuan tertentu. 

Penemuan giberelin bermula dari suatu fenomena pada pertanian padi di Jepang yang dilaporkan pertamakali 

pada tahun 1828, yaitu adanya sekumpulan tanaman padi yang berpenyakit “aneh” tumbuh terus-menerus tanpa 

menghasilkan biji padi (gabah atau beras). Baru pada tahun 1898 terungkap bahwa penuyakit ini berkaitan dengan 

adanya infeksi jamur Gibberella fujikoroi, yang dikonfirmasi oleh Sawada (1912) dan Kurosawa (1926) bahwa ekstrak 

jamur ini memberikan efek penyakit yang dimaksud. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa komponen dari ekstrak 

jamur tersebut adalah penyebab penyakit, dan pada tahun 1938 Yabuta dan Sumiki melaporkan bahan kimia berupa 

kristal yang apabila diberikan ke tanaman padi menghasilkan efek pertumbuhan yang terus-menerus yang tidak 

terkendali. Struktur molekul salah satu dari giberelin, yaitu asam giberelat (2), dapat disarankan pada tahun 1956 oleh 

penelitit Jepang dan Inggris melalui penekatan penentuan struktur cara kimia, namun baru tahun 1958 struktur lengkap 

asam giberelat tersebut dapat diungkapkan, dan dikonfirmasi dengan metoda kritalografi sinar-X pada tahun 1962.18 

Efek biologis giberelin ternyata meliputi hampir semua aspek pertumbuhan dan perkembangan tumbuh-

tumbuhan, tetapi yang paling menonjol adalah penguatan pada pertumbuhan batang dan ranting. Keberadaan giberelin 

ternyata merupakan pembeda antara tanaman kerdil dan tinggi kacang polong pada percobaan Mendel. Giberelin juga 

terlibat pada tahapan proses pembungaan tumbuh-tumbuhan, yaitu suatu tahapan yang penting dari pertumbuhan 

vegetatif ke generatif. Selain itu, giberelin juga berpengaruh pada aspek germinasi dan pematangan buah. Buah anggur 

yang tidak berbiji merupakan salah satu penerapan dari hormon giberelin ini. Giberelin juga dapat menghambat 

kematangan buah sehingga tidak mudah terinfeksi oleh mikroba pembusuk. Giberelin komersial sekarang ini 

diproduksi dari hasil fermentasi G. Fujikuroi, yang dapat menghasilkan sediaan giberelin dalam jumlah ton.18 

Contoh lain yang akan disajikan pada makalah ini adalah penemuan obat antijamur untuk pertanian. Kajian 

fitokimia terhadap jamur Strobilurus tenacellus dan Oudemansiella mucida berhasil mendapatkan dua senyawa yang 

mirip, berturut-turut, yaitu strobilurin A (21) dan oudesmansin A (22). Secara kimia dapat diperkirakan bahwa senyawa 

22 berasal dari senyawa 21, melalui reaksi hidrasi dan metilasi. Kedua senaywa tersebut memberikan efek antijamur 

yang kuat terhadap beragam jamur patogen. Mekanisme kerja senyawa ini adalah berkaitan dengan kemapuannya 

menghambat secara selektif respirasi eukariotik. Penerapan langsung pada bidang pertanian tidak dapat dilakukan 

karena kurang stabil atau cepat rusak teroksidasi oleh udara. Para ahli kemudian mencari analog yang dapat diterapkan 

di bidang pertanian, tetapi dengan kestabilan yang cukup tinggi. Melalui dengan kajian hubungan struktur-aktivitas 

dapat terungkap bagian molekul yang paling penting untuk aktivitas antijamur adalah bagian ester metil 3-

metoksiakrilat, dan dengan membuat berbagai turunan senyawa ini diperoleh kandidat yang potensial, yaitu senyawa 

yang diberinama Amistar (23) oleh perusahan Zeneca. Struktur molekul Amistar lebih sederhana dan dapat dibuat 

dalam skala besar melalui cara sintesis sebagaimana pada Gambar 10. Contoh ini menggambarkan bahwa kajian kimia 

bahan alam, yang diikuti oleh kajian biologis, dan kajian hubungan struktur-aktivitas, dapat menghsilkan suatu produk 

komersial yang potensial secara ekonomi. 
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Gambar 10. Pembuatan skala industri obat antijamur amistar (23) sebagai analog strobilurin A (21). 
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Bidang Biokimia dan Biologi Molekular 

Pengetahuan senyawa alam dalam konteks struktur molekul dan uji biologis merupakan kegiatan awal dalam 

menggali potensi ekonomi sumber daya alam. Tetapi pertanyaan bagaimana senyawa aktif tersebut dibuat juga sangat 

penting karena memungkinkan untuk dilakukan pengaturan produksinya di alam. Pada kurun waktu sebelum akhir 

abad-20, pendekatan untuk mendapatkan kearah itu adalah melalui penelaahan biokimia (pada tingkat enzim atau 

biosintesis), atau biosintesis. Namun demikian, dengan lahirnya pendekatan biologi molekular (pada tingkat genetika), 

kajian-kajian bagaimana senyawa aktif dibuat secara biologis dapat “merambah” hingga ke pengaturan tingkat 

genetika. Pada bagian ini akan dibicarakan biosintesis giberelin dan perkembangan reaksi enzimatik oleh enzim 

poliketida sintase (PKS). 

Jalur biosintesis giberelin pada tumbuh-tumbuhan dan jamur telah dieludasi dengan lengkap. Gambar 11 

memperlihatkan jalur pembentukan giberelin pada tumbuh-tumbuhan, yang dapat dibagi kedalam empat tahap: 

1. Pengubahan prekursor geranilgeranil difosfat (GGDP) menjadi kerangka dasar ent-kauren, yang melibatkan dua 

enzim (CPS dan KS). 

2. Serangkaian reaksi oksidasi terhadap ent-kauren menjadi asam ent-kaurenoat oleh enzim KO. 

3. Oksidasi lebih lanjut asam ent-kaurenoat oleh enzim KAO menjadi giberelin yang pertama, yaitu GA12. Pada 

tahap ini juga disertai dengan kontraksi cincin dari cincin C6 menjadi cincin C5.  

4. Pengubahan GA12 menjadi berbagai jenis giberelin sebagaimana dinyatakan pada gambar. Berbagai enzim yang 

terlibat pada tahap ini adalah enzim 2ox, 20ox, dan 3ox. 

 Walaupun pada tahap dihasilkan banyak jenis giberelin, hanya beberapa saja yang bersifat bioaktif, yaitu GA1, GA3, 

dan GA4. 

 

7. Kesimpulan 

 

Kajian kimia bahan alam tidak terpisahkan dari keingintahuan manusia terhadap komposisi dan struktur materi, 

termasuk komposisi dan struktur senyawa-senyawa yang diproduksi oleh organisme (tumbuhan dan mikroba). 

Pengetahuan terhadap senyawa alam telah memberikan gambaran molekular bagaimana organisme merekayasa 

senyawa kimia primer (glukosa) menjadi beragam yang luas senyawa-senyawa metabolit sekunder. Pada gilirannya 

pengetahuan tersebut memberi arahan kepada para ahli untuk mencari kegunaan dari senyawa-senyawa alam tersebut, 

terutama untuk kesehatan dan pertanian. Pengetahuan struktur molekul dan sifat biologis senyawa alam juga telah 

menginspirasi para ahli yang lain dalam merancang senyawa analog sejenis untuk mendapatkan senyawa bioaktif baru.  

Apabila ditengok sejarah kemajuan negara-negara maju, seperti negara Eropa, Amerika, dan Jepang, dalam 

perspektif penciptaan bahan-bahan “kimiawi”, tampak berawal dari kemampuan mereka mampu mengungkapkan 

struktur materi kedalam terminologi “struktur molekul”, sehingga sifat-sifat fisik dan biologis dari bahan-bahan 

tersebut dapat dipelajari dan diterapkan pada peningkatan kualitas kehidupan.  

Kimia bahan akan tetap menjadi bagian dari kegiatan kimia ke depan dengan tantangan yang berbeda, terutama 

dalam bidang kesehatan dan pertanian. Perkembangan yang pesat pada genetika molekular akan banyak membantu 

pada penelitian senyawa alam dari sisi genetika dan biokimia enzim. Dampak dari perkembangan yang pesat pada 

genetika molekular tersebut akan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap aspek kehidupan makhluk 

hidup dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia yang lebih baik lagi. 
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ABSTRAK 

 

Perubahan yang pesat dalam bidang sains dan teknologi telah banyak meningkatkan kualitas hidup manusia. 

Namun, perkembangan tersebut seringkali dibarengi dengan permasalahan-permasalahan baru yang terkait etika, moral 

dan isu-isu global yang justru dapat mengancam martabat dan kelangsungan hidup manusia. Untuk memecahkan 

berbagai persoalan tersebut diperlukan masyarakat yang memiliki literasi sains (scientific literacy). Masyarakat yang 

berliterasi sains memiliki kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti -bukti, dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan 

perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Salah satu tujuan utama pendidikan sains di 

berbagai belahan dunia adalah terwujudnya masyarakat berliterasi sains. Oleh karena itu, berbagai upaya reformasi 

pendidikan sains telah banyak dilakukan untuk mewujudkan masyarakat berliterasi sains. Upaya reformasi di berbagai 

Negara saat ini ini lebih banyak ditekankan pada pemahaman tentang hakekat sains (NOS) dan inkuiri ilmiah. Indonesia 

juga melakukan reformasi dengan cara mengimplementasikan kurikulum baru 2013. Walaupun kurikulum baru ini 

banyak memberikan penguatan di beberapa aspek yang telah ada didalam kurikulum sebelumnya, namun dalam 

pelaksanaannya masih menimbulkan pertanyaan tentang tantangan apa saja yang dihadapi oleh kurikulum 2013 dalam 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang berliterasi sains? 

 

Kata-kata kunci: literasi sains, hakekat sains (NOS), inkuiri ilmiah, kurikulum 2013 

 

Kemajuan dalam bidang sains/ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dan luar biasa telah membawa 

perubahan besar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Berbagai terobosan dalam bidang-bidang tersebut telah 

dilakukan dan menyebar ke seluruh penjuru dunia atau telah mengglobal (Friedman, 2007). Penemuan dan 

perkembangan baru dalam genetika, nano sains dan neurosains misalnya memberikan harapan yang menggembirakan 

dalam bidang kesehatan manusia. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut muncul permasalahan baru yang 

terkait dengan etika, moral dan isu-isu global yang justru mengancam martabat dan kelangsungan hidup manusia. 

Sebagai contoh, terjadinya masalah pemanasan global, berkurangnya sumber energi secara global atau munculnya 

berbagai bentuk polusi (Hurd, 1998). Permasalahan ini tidak saja mengkhawatirkan individu perorangan tapi juga 

masyarakat global dan masalah tersebut hanya dapat diselesaikan melalui sarana komunikasi dan kerjasama antar 

orang-orang yang memandang diri mereka sendiri sebagai masyarakat global. Sebagai masyarakat global kita perlu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah dampak yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk nano yang 

diciptakan, diproduksi atau digunakan bagi kesehatan keluarga dan masyarakat? Apakah dampak pemanasan global 

bagi kelangsungan hidup mahkluk hidup di bumi? Bagaimana cara mengurangi polutan beracun? Bagaimana cara 

memenuhi kebutuhan energi yang semakin menipis? Agar supaya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, 

diperlukan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang ide-ide ilmiah, kemampuan intelektual, kreativitas, 

penalaran, dan juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu dan masalah yang terjadi di alam sehingga mereka dapat 

menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan, dan dapat mengambil keputusan tentang kebijakan sosial untuk diri sendiri 

dan masyarakat global. Harapan ini akan tercapai jika masyarakat memiliki literasi sains (scientific literacy). Oleh 

karena itu, literasi sains semakin diperlukan dewasa ini agar kita dapat hidup di tengah-tengah masyarakat modern 

(New Zealand Curriculum Guides, 2013). 

Salah satu program penilaian siswa secara internasional seperti yang dilakukan oleh PISA (Programme for 

International Student Assessment) diselenggarakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development) dan program itu bertujuan untuk menguji dan membandingkan prestasi akademis siswa yang berusia 

sekitar 15 tahun (SMP kelas 3 dan SMA Kelas 1) diberbagai negara. Salah satu ciri yang unik dan penting dalam PISA 

tersebut adalah penekanan pada literasi sains (scientific literacy) sebagai landasan konseptual dalam program tersebut. 

Visi untuk literasi sains dalam program tersebut menekankan bahwa siswa mampu memahami materi sains, menguasai 

proses sains dan menggunakan sains dalam konteks kehidupan nyata seperti yang tertulis dalam websitenya: ―The tests 

are designed to assess to what extent students at the end of compulsory education, can apply their knowledge to real-

life situations and be equipped for full participation in society‖. Visi literasi sains ini mengundang berbagai 

perbincangan dan perbandingan di berbagai negara tentang upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan di 

masing-masing negara untuk meningkatkan literasi sains siswa, di samping itu para pendidik sains juga semakin 

progresif mengangkat socioscientific issues (SSI) sebagai konteks belajar (Sadler & Zeidler, 2009). Berbagai literatur 

mendukung kerangka socioscientific issues (SSI) sebagai bentuk pengajaran yang efektif yang mendukung tujuan 

tercapainya literasi sains dan perkembangan karakter moral siswa (Driver, Newton, & Osborne, 2000; Sadler, 2009). 

Hasil penilaian PISA untuk literasi sains siswa Indonesia sangat memprihatinkan. Laporan OECD menunjukkan 

bahwa peringkat literasi sains siswa Indonesia pada tahun 2000 berada diurutan ke 38 (dari 41 negara), tahun 2003 
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urutan ke 38 (dari 40 negara) , tahun 2006 urutan ke 53 (dari 57 negara), tahun 2009 urutan ke 38 (dari 40 negara) dan 

tahun 2012 urutan ke 64 (dari 65 negara). Berdasarkan data tersebut nampak bahwa siswa Indonesia memiliki literasi 

sains yang sangat rendah, yaitu peringkat 2 sampai 4 dari peringkat terbawah dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Dengan adanya keyakinan bahwa anak-anak Indonesia memiliki potensi yang tidak kalah dengan anak-anak Negara 

lain, tentunya dapat di duga bahwa pembelajaran yang dilakukan di Negara kita berbeda dengan tuntutan zaman. 

Kurikulum sekolah di Negara kita dianggap banyak pihak sebagai kurang peka dan kurang tanggap terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi di masyarakat baik lokal, nasional maupun global. Pemerintah menganggap perlu 

memberlakukan kurikulum 2013 seperti yang telah dilaksanakan saat ini untuk mewujudkan masyarakat berliterasi 

sains. 

Terwujudnya masyarakat berliterasi sains (scientific literacy) adalah salah satu tujuan utama pendidikan sains 

(Norris & Philips, 2003). Berbagai upaya reformasi pendidikan sains telah banyak dilakukan di berbagai negara, namun 

penekanan terbaru pada inkuiri ilmiah dan hakekat sains (NOS) merupakan reformasi yang membedakan antara upaya 

saat ini dengan upaya sebelumnya. Sebagai contoh, di Negara maju seperti Amerika reformasi yang dilakukan 

menekankan pada pengembangan pemahaman yang akurat tentang sains dan literasi sains. Dalam dokumen standar 

Amerika ―Benchmarks for Scientific Literacy‖ (AAAS, 1993), ―the National Science Education Standards‖ (NSTA, 

2000), dan ―The Next Generation Science Standards‖ (NGSS Lead States, 2013) selain menyebutkan pemahaman 

tentang konsep-konsep fundamental sains juga memotret hakikat sains (NOS) dan inkuiri ilmiah (scientific inquiry) 

sebagai komponen kunci dalam literasi sains. Meskipun rasa kekhawatiran terhadap literasi sains masyarakat berbeda 

antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, namun level literasi sains yang dimiliki oleh bangsa tersebut merupakan 

alasan utama untuk mengubah atau mereformasi pendidikan IPA. Indonesia termasuk salah satu Negara yang memiliki 

kekhawatiran terhadap literasi sains bangsanya. Implementasi Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya reformasi 

pendidikan dan pendidikan sains pada khususnya. Kurikulum 2013 memberikan penguatan atau revitalisasi di beberapa 

aspek dari kurikulum terdahulu. Oleh karena itu, kurikulum 2013 memberikan harapan bagi terwujudnya masyarakat 

berliterasi sains. Namun, di sisi lain Kurikulum 2013 juga memiliki tantangan yang harus dihadapi dalam 

mengimplementasikannya di lapangan. Tujuan dari makalah ini adalah membantu memperjelas aspek teoritis dan 

praktis hakekat sains (NOS) dan inkuiri ilmiah dan mengidentifikasi harapan dan tantangan yang akan dihadapi oleh 

pendidik dan pemerhati pendidikan dalam menerapkan kurikulum 2013. 

 

Pengertian Literasi Sains (scientific literacy) 

Istilah literasi sains (scientific literacy) telah digunakan dalam literatur sejak empat dekade yang lalu. Namun 

pengertian-pengertian yang dikemukakan tersebut tidak selalu sama. Holbrook & Rannikmae (2009) menggambarkan 

bahwa ada dua kelompok utama orang yang memiliki pandangan tentang scientific literacy, yaitu kelompok ―science 

literacy‖ dan kelompok ―scientific literacy‖. Kelompok pertama ―science literacy‖ memandang bahwa komponen 

utama literasi sains adalah pemahaman konten sains yaitu konsep-konsep dasar sains. Pemahaman kelompok pertama 

inilah yang banyak dipahami oleh guru-guru sains saat ini baik di Indonesia maupun di luar negeri. 

Kelompok kedua, scientific literacy, memandang literasi sains searah dengan pengembangan life skills (Rychen 

& Salganik, 2003), yaitu pandangan yang mengakui perlunya keterampilan bernalar dalam konteks sosial dan 

menekankan bahwa literasi sains diperuntukan bagi semua orang, bukan hanya kepada orang yang memilih karir dalam 

bidang sains atau spesialis dalam bidang sains. Graber, dkk. (2001) menjembatani kedua kelompok ini dengan model 

literasi sains seperti Gambar 1. Model literasi sains dalam Gambar 1 menunjukkan bahwa literasi sains tersebut 

berbasis kompetensi dan merupakan hasil interseksi (persinggungan) antara ―what do people know‖ (terdiri dari 

kompetensi konten sains dan kompetensi epistemologis), ―what do people value‖ (terdiri dari kompetensi etika/moral), 

dan ―what can people do‖ (terdiri dari kompetensi belajar, kompetensi sosial, kompetensi prosedural, kompetensi 

berkomunikasi). Model scientific literacy ini menekankan perlunya keseimbangan antar berbagai kompetensi dan 

membutuhkan keterampilan dalam pengambilan keputusan socio-scientific (sosial-saintifik) (Holbrook & Rannikmae, 

2007). 

Holbrook & Rannikmae (2009) mengembangkan definisi baru tentang literasi sains yang akan menjadi target 

pendidikan sains. Mereka menyarankan perlunya apresiasi tentang hakikat sains (NOS) dan relevansinya dengan sains 

yang sedang diperoleh, sehingga mengembangkan literasi sains melalui pendidikan sains adalah mengembangkan 

kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan sains secara kreatif berlandaskan bukti-bukti cukup, 

khususnya yang relevan dengan karir dan kehidupan sehari-hari dalam memecahkan permasalahan-permasalahan 

penting dan menantang diri sendiri dalam membuat keputusan sosial-saintifik secara bertanggung jawab. Selain itu, 

dalam literasi sains diperlukan juga kemampuan mengembangkan keterampilan berinteraksi secara kolektif, 

pengembangan diri dengan pendekatan komunikatif, dan perlunya menunjukkan penalaran yang dapat dimengerti dan 

persuasif dalam membuat argumentasi tentang isu-isu sosio-saintifik. 
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Gambar 1. The Gräber model for scientific literacy 

 

PISA mendefinisikan literasi sains sebagai ―Scientific literacy is the capacity to use science knowledge to identify 

questions and to draw evidence-based conclusions in order to understand and help make decisions about the natural 

world and the changes made to it through human activity‖ (Harlen, 2002, p. 52). Istilah-istilah yang didefinisikan 

tersebut dijabarkan sebagai berikut:  

 “Science knowledge” atau pengetahuan sains adalah pemahaman tentang konsep-konsep sains yang esensial, 

keterbatasan pengetahuan sains dan hakekat sains (NOS) sebagai aktivitas manusia.  

 “Questions” merujuk pada ―to identify questions” adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh inkuiri 

ilmiah, menyiratkan pengetahuan sains dan juga aspek ilmiah dari topik tertentu.  

 “Drawing evidence-based conclusions” berarti mengetahui dan menerapkan proses dalam memilih dan 

mengevaluasi informasi/data dan mengakui juga bahwa seringkali tidak ada informasi yang cukup dalam 

mengambil kesimpulan yang tepat sehingga masih diperlukan adanya spekulasi, kehati-hatian dan kesadaran 

terhadap informasi yang tersedia.  

 ‗Understand and help make decisions’ menunjukkan (1) bahwa untuk memahami alam semesta sebagai tujuan 

itu sendiri serta menjadinya diperlukan dalam pengambilan keputusan dan (2) bahwa pemahaman ilmiah dapat 

berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Keputusan praktis dirancang dalam situasi yang memiliki dimensi 

sosial, politik atau ekonomi dan sains dipergunakan dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan berhubungan dengan 

ketiga dimensi itu. Jika ada nilai-nilai dalam dalam sebuah situasi maka penggunaan bukti ilmiah yang 

mengundang kontroversi/pertentangan, terlebih lagi jika nilai-nilai tersebut berbeda maka penggunaan bukti-

bukti ilmiah akan lebih banyak menimbulkan kontroversi.  

 ‗The natural world’ atau alam semesta mengacu pada tataran fisik, dunia yang dibuat, sesuatu yang hidup dan 

hubungan-hubungan diantaranya. Keputusan mengenai alam semesta mencakup keputusan yang ada kaitannya 

antara sains dengan diri sendiri dan keluarga, masyarakat dan isu-isu global.  

 ‗Changes made through human activity‘ mengacu pada adaptasi alam semesta yang terencana atau tidak 

terencana untuk tujuan manusia dengan teknologi sederhana atau kompleks dan konsequensinya. (OECD, 1999: 

60-1).  

Menurut pengertian PISA, kita tidak bisa menggolongkan individu menjadi seseorang yang ―scientifically 

literate‖ atau seseorang yang ―scientifically illiterate‖. Melainkan, dengan istilah perkembangan literasi sains dari 

―kurang berkembang‖ (less developed) menjadi ―lebih berkembang‖ (more developed). Siswa dengan literasi yang 

kurang berkembang mungkin dapat mengidentifikasi beberapa bukti yang relevan untuk mengevaluasi suatu klaim atau 

mendukung suatu argumentasi atau mungkin juga dapat memberikan evaluasi/penilaian yang lebih sempurna pada 

situasi yang sederhana dan akrab. Siswa yang lebih berkembang literasi sainsnya lebih mampu memberikan jawaban 

yang lebih sempurna atau dapat menggunakan pengetahuan dan mengevaluasi bukti-bukti sebuah klaim dalam situasi 

yang kompleks dan kurang akrab.  

 

Peranan Hakikat Sains (Nature of Science, NOS) dalam mengembangkan literasi sains  

Pemahaman tentang hakikat sains (NOS) ditetapkan sebagai salah satu kharakteristik yang diharapkan bagi 

seseorang yang memiliki literasi sains (scientific literacy). Orang yang berliterasi sains secara umum harus 
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mengembangkan pemahaman konsep, prinsip, teori dan proses sains serta menyadari adanya hubungan yang kompleks 

antara sains, teknologi dan masyarakat dan yang lebih penting adalah pemahaman tentang NOS (Abd-El-Khalick & 

BouJaoude, 1997: 673). Jadi pada prinsipnya NOS mencakup konsepsi tentang pengetahuan sains, nilai-nilai dan 

keyakinan dalam memperoleh pengetahuan sains tersebut, serta pengaruhnya terhadap masyarakat, budaya dan 

teknologi dalam sains (Lederman, Abd-El-Khalick, Bell & Schwartz, 2002; Osborne, Collins, Ratcliffe, Millar & 

Duschl, 2003). Karena konsepsi tentang hakikat sains (NOS) berbasis pengetahuan, maka konsep tentang hakikat sains 

dapat diajarkan kepada siswa (Abd-El-Khalick & Lederman, 2001). Oleh karena itu, dewasa ini banyak standar 

pendidikan atau kurikulum sains di dunia bertujuan untuk membantu siswa memperoleh pemahaman yang memadai 

tentang NOS. Sebagai contoh, lembaga untuk reformasi pendidikan sains USA yaitu American Association for the 

Advancement of Science (AAAS, 1993) memberikan rekomendasi Science for All Americans yang mencakup 12 bidang, 

dua diantaranya adalah 1) The Nature of Science mencakup pandangan dunia ilmiah, inkuiri ilmiah, hakekat upaya 

ilmiah dan 2) Habits of Mind yang mencakup sikap, keterampilan, dan cara berfikir yang diperlukan dalam literasi 

sains. Standar untuk pendidikan sains di USA yaitu ―The Next Generation Science Standards‖ (NGSS Lead States, 

2013) menekankan pemahaman NOS dengan menyediakan matriks NOS ke seluruh level SD, SMP dan SMA. Matriks 

tersebut menggambarkan hasil belajar berkaitan dengan hakekat sains (NOS). New Zealand Curriculum Guides (2013) 

juga menekankan pentingnya pemahaman tentang hakekat sains (NOS). Manfaat memasukkan NOS kedalam 

standar/kurikulum, diantaranya dapat meningkatkan hasil belajar tentang materi sains, minat terhadap sains, dan 

pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan sains (Driver, Leach, Miller, & Scott, 

1996). Millar (Score, 2014) menekankan pentingnya pemahaman NOS sebagai berikurt: ―An understanding of the 

nature of science is essential to be able to evaluate the strength of evidence supporting scientific claims‖. Jadi pada 

prinsipnya, pemahaman tentang NOS sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat yang berliterasi sains.  

Beberapa peneliti mensurvei bagaimana pemahaman calon guru sains dan guru-guru sains di luar negeri tentang 

hakikat sains (NOS) dengan asumsi bahwa pemahaman guru tentang sains dapat mempengaruhi pemahaman siswa. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya, seperti halnya siswa, guru dan calon guru tidak memiliki 

pemahaman yang memadai tentang NOS (misalnya penelitian King, 1991; Lederman & Zeidler, 1987; Tsai, 2002). 

Mengingat pentingnya memasukkan aspek NOS untuk meningkatkan literasi sains siswa, beberapa penelitian berupaya 

untuk mengkaji cara-cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman guru tentang hakikat sains (Akerson, Abd-El-

Khalick, & Lederman, 2000). Menurut Lederman (1998), ada tiga strategi pembelajaran yang utama untuk mengajarkan 

NOS selama empat dekade, yaitu melalui pendekatan sejarah, pendekatan eksplisit dan pendekatan implisit. Contoh-

contoh penelitian berikut menginvestigasi penggunaan pendekatan eksplisit dan implicit. Penelitian yang dilakukan oleh 

Khishfe & Lederman (2009) tentang hubungan antara konteks dengan pemahaman tentang NOS. Hasil penelitian 

kualitatif ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa yang diajarkan materi pelajaran dengan NOS secara eksplisit 

meningkat dibandingkan dengan siswa yang diajar materi pelajaran tanpa NOS eksplisit. Penelitian ini menyarankan 

bahwa pembelajaran yang secara eksplisit memasukkan NOS baik secara terintegrasi dengan materi ataupun dapat 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang NOS. Namun perlu dipertimbangkan penggunaan waktu 

pembelajaran harus realistis. Selanjutnya Bell, Matkins, & Gansneder (2011) melakukan penelitian eksperimen tentang 

bagaimana pengaruh pembelajaran kontekstual dengan memasukkan aspek NOS secara eksplisit dibandingkan dengan 

pembelajaran kontekstual dengan aspek NOS implisit terhadap pemahaman calon guru SD terhadap NOS. Konteks yang 

digunakan adalah perubahan iklim global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon guru SD yang diberi 

pembelajaran dengan aspek NOS secara eksplisit, baik dengan konteks perubahan iklim global ataupun tidak 

menggunakan konteks tersebut, memiliki pemahaman yang lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan 

pemahaman calon guru SD yang diberi pembelajaran dengan aspek NOS implisist. Dari kedua penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa mengajarkan aspek NOS untuk meningkatkan literasi sains sebaiknya dilakukan secara eksplisit, 

baik dengan konteks ataupun tanpa konteks.  

Hakekat sains (NOS) seringkali didefinisikan sebagai epistemology of science (epistemologi sains), sains sebagai 

a way of knowing (cara mengetahui), atau values (nilai-nilai) and beliefs (keyakinan) yang melekat dalam 

pengembangan dan validasi pengetahuan ilmiah. (Abd-El-Khalick & Lederman, 2000; Lederman, 1992). Ditinjau dari 

tingkat keumumannya, ada tujuh aspek NOS yang dapat diimplementasikan dalam kurikulum dan pembelajaran sains. 

Siswa sekolah menengah dapat mengakses pengetahuan itu dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ketujuh aspek 

tersebut adalah (1) pengetahuan ilmiah bersifat tentatif (dapat berubah), (2) pengetahuan ilmiah berbasis empiris 

(empirically-based) (berbasis atau sebagian diperoleh dari hasil pengamatan terhadap alam semesta), (3) pengetahuan 

ilmiah bersifat subyektif (theory-laden) yang menyertakan interpretasi kelompok atau individu, (4) pengetahuan ilmiah 

selalu melibatkan inferensi, imajinasi dan kreativitas manusia (terutama dalam menemukan penjelasan), (5) 

pengetahuan ilmiah terikat dengan aspek sosial budaya ( dipengaruhi oleh masyarakat dan budaya dimana pengetahuan 

ilmiah tersebut diterapkan), (6) perbedaan antara pengamatan (observation) dan inferensi (inference), dan (7) fungsi dan 

hubungan antara teori ilmiah dan hukum ilmiah (Bell, Lederman, Abd-El-Khalick, 2000: 564; Lederman, 2007: 833; 

Lederman, 2006: 302). Ketujuh aspek tersebut saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Berikut ini gambaran 

singkat mengenai hakekat sains (NOS) dan sains/pengetahuan ilmiah.  

Pertama, pengetahuan ilmiah (fakta, teori, prinsip dan hukum) bersifat tentatif dan dapat berubah meskipun 

pengetahuan tersebut handal dan tahan lama (Lederman dkk, 2002: 502). Sebuah klaim ilmiah berubah ketika ada bukti 

baru yang mungkin diperoleh melalui kemajuan teori dan teknologi, diterapkan pada teori atau hukum yang berlaku saat 
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ini, atau ketika bukti lama dipikirkan kembali mengingat adanya teori baru, atau ketika terjadi pergeseran program-

program riset yang sudah mapan. Makna tentatif dalam sains muncul bukan hanya karena pengetahuan ilmiah 

merupakan hasil inferensi dan kreativitas manusia serta terikat pada masyarakat dan budaya. Namun, dapat juga karena 

adanya argumen logis yang menambah keyakinan tentang aspek tentatif dari NOS tersebut. Sebagai ilustrasi yang baik 

tentang aspek tentatif dari hakekat sains adalah suksesi model atom yang cepat (Thomson, Rutherford, Bohr, Bohr–

Sommerfeld, mekanika gelombang) (Niaz & Maza, 2011).  

Kedua, pengetahuan ilmiah berbasis empiris. Hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan berlandaskan dan/atau 

diperoleh dari pengamatan terhadap dunia sekitar kita yang kemudian hasil pengamatan tersebut diinterpretasikan. 

Untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah, seorang ilmuwan membutuhkan bukti-bukti empiris. Oleh karena itu, 

klaim/pernyataan ilmiah apapun harus selaras dengan bukti-bukti empiris dan bukti baru dapat merevisi pengetahuan 

ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Namun, sains bukan sekedar akumulasi bukti-bukti yang dapat diamati secara kasat 

mata. Semua pengamatan membutuhkan interpretasi dan inferensi dari ilmuwan. Ilmuwan seringkali membutuhkan 

imajinasi dan kreativitas dalam membuat pernyataan inferensial tentang hal yang diamatinya. Pada kenyataannnya, 

imajinasi dan kreativitas ini diperlukan dalam setiap aspek kegiatan ilmuwan, misalnya dalam memahami hasil 

pengamatan, membuat langkah-langkah kreatif dari data pengamatan untuk menghasilkan penjelasan (explanation), 

memunculkan ide-ide baru, atau mendesain sebuah penyelidikan (investigation). Oleh karena itu, sains mencakup 

imajinasi dan kreativitas manusia walaupun sebagian saja berbasis dan/atau diperoleh dari hasil pengamatan terhadap 

dunia sekitar kita. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan mencakup menemukan penjelasan/paparan yang memerlukan 

banyak imajinasi dan kreativitas dari ilmuwan (Lederman, Lederman, & Antink, 2013; Lederman, 2007).  

Ketiga, pengetahuan ilmiah bersifat subyektif (theory-laden). Para ilmuwan selalu berusaha untuk bersikap 

objektif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sangatlah sulit untuk melakukan pengamatan dan interpretasi yang benar-

benar obyektif. Seorang ilmuwan secara pribadi memiliki komitmen pada suatu teori, keyakinan, pengetahuan 

sebelumnya, pelatihan, pengalaman, dan harapan yang benar-benar mempengaruhi pekerjaan mereka (Lederman, 2007: 

834). Sebagai ilustrasi, dua orang ilmuwan dalam bidang ilmu yang sama bisa saja memiliki interpretasi yang berbeda 

terhadap hasil pengamatan pada fenomena yang sama. Semua faktor latar belakang ini membentuk pola fikir (mind set) 

yang akan mempengaruhi masalah yang diinvestigasi dan cara melakukan investigasi oleh ilmuwan.  

Keempat, sangatlah penting bagi siswa untuk dapat membedakan observasi dan inferensi. Observasi merupakan 

pernyataan deskriptif tentang fenomena alam semesta yang secara langsung dapat diakses oleh panca indera dan 

beberapa orang pengamat dapat mencapai kesepakatan dengan mudah mengenai hasil pengamatan terhadap fenomena 

tersebut (Lederman, Lederman, & Antink, 2013). Sebagai contoh, dalam kegiatan laboratorium orang dapat mengamati 

secara langsung tentang warna dan perubahan warna atau suhu dan perubahan suhu dalam sebuah percobaan. Kegiatan 

ini digolongkan sebagai observasi. Sebaliknya, inferensi adalah pernyataan tentang fenomena yang tidak dapat diakses 

langsung oleh panca indera dan merupakan hasil dari proses mental yang mencoba untuk menjelaskan atau menduga-

duga tentang hal yang diamati. Misalnya, setelah memperoleh data hasil pengamatan di laboratorium siswa diminta 

untuk melakukan kegiatan membuat kesimpulan, menjelaskan, atau menentukan terjadi tidaknya reaksi kimia, maka 

mereka dikatakan sedang melakukan inferensi. Model ilmiah (seperti atom atau molekul) merupakan konstruk 

inferensial yang dapat membantu menjelaskan fenomena yang diamati. Oleh karena itu, model ilmiah bukan merupakan 

duplikat (copy) dari realitas. Teori ilmiah analog dengan model ilmiah dalam pengertian teori juga merupakan 

penjelasan inferensial terhadap fenomena yang dapat diamati (McComas, 1998).  

Kelima, siswa sebaiknya memahami perbedaan antara hukum ilmiah dan teori ilmiah. Hukum adalah pernyataan 

atau deskripsi tentang apa yang terjadi pada fenomena yang dapat diamati (Lederman, Lederman, & Antink, 2013: 

Robertson, 2009). Sebagai contoh, hukum kekekalan massa dalam ilmu kimia berbunyi bahwa massa total zat yang 

bereaksi (reaktan) sama dengan massa total zat sesudah bereaksi (produk). Pada umumnya teori memberikan 

mekanisme yang menjelaskan sesuatu yang kita amati. Sebagai contoh, teori kinetika molekul dapat menjelaskan 

fenomena yang berhubungan dengan perubahan-perubahan keadaan fisik materi, atau berhubungan dengan laju reaksi 

kimia, dan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan panas reaksi dan transfer kalor. Teori kinetika gas layak 

dianggap sebagai sebuah teori karena teori tersebut mampu menjelaskan mekanisme daripada sekedar deskripsi hasil. 

Namun, teori kinetika gas tidak akan pernah menjadi sebuah hukum. Teori yang baik adalah teori yang dapat 

menjelaskan hukum. Sebaik apapun sebuah teori, teori tersebut tidak akan pernah berubah statusnya menjadi sebuah 

hukum (Robertson, 2009). Teori dan hukum memiliki status sah sebagai produk sains dan kita tidak dapat menganggap 

hukum mememiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada teori (Lederman, 2007).  

Keenam, sains sebagai aktivitas manusia dipraktekkan dalam konteks budaya yang lebih luas, dan para ilmuwan 

merupakan produk dari budaya tersebut. Sains mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai elemen (misalnya politik, 

ekonomi, struktur kekuasaan, agama dan filsafat) dan lingkungan budaya intelektual didalamnya (Lederman et al., 

2002: 501). Nilai-nilai budaya juga menentukan apa dan bagimana sains dilakukan, diinterpretasikan, diterima dan 

digunakan (Schwartz, Lederman, & Crawford, 2004: 613). Sebagai contoh, praktek akupungtur sebelumnya tidak 

diterima sebagai sains di dunia Barat namun sekarang sudah diterima dunia Barat telah dapat menjelaskan sisi 

keilmiahan dari akupungtur (Lederman, 2007: 834). Oleh karena itu, arah dan produk ilmu pengetahuan akan 

dipengaruhi juga oleh masyarakat dan budaya tempat ilmu pengetahuan tersebut diterapkan.  
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Peranan Inkuiri Ilmiah dalam Mengembangkan Literasi Sains (Scientific Literacy)  

Dewasa ini, inkuiri ilmiah (scientific inquiry) menjadi fokus utama dalam pendidikan sains. Berbagai dokumen 

reformasi, misalnya Benchmarks for Science Literacy, (AAAS, 1993); A Framework for K-12 Science Education: 

Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas (NRC, 2011); ―The Next Generation Science Standards‖ (NGSS 

Lead States, 2013) menekankan bahwa siswa perlu mengembangkan kemampuan melakukan inkuiri ilmiah. Inkuiri 

ilmiah adalah komponen penting untuk mengembangkan literasi sains. Dengan melakukan inkuiri siswa memperoleh 

pengalaman dasar untuk merefleksikan hakekat sains (NOS) dan keterbatasan yang dimiliki oleh sains atau suatu klaim 

ilmiah (Flick & Lederman, 2006).  

Inkuiri ilmiah memiliki definisi yang beragam. Namun pada dasarnya inkuiri ilmiah merupakan pendekatan 

sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan (scientist) dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diminatinya (Lederman, 2004: 309). Pendekatan tersebut merupakan kombinasi antara keterampilan proses sains 

(seperti mengamati, menginferensi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menanya, menafsirkan dan menganalisis 

data) dengan konten sains, penalaran ilmiah, dan berpikir kritis untuk mengembangkan sains/ilmu pengetahuan 

(Lederman, 2009; Lederman, Lederman, & Antink, 2013). Selain itu, untuk tujuan pendidikan, Lederman (2004) 

menyarankan agar kita bisa membedakan antara inkuiri ilmiah (sebagai proses untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan) dengan hakekat sains (NOS) (sebagai konvensi dan asumsi yang melandasi proses tersebut) sehingga ilmu 

pengetahuan yang dihasilkan memiliki kharakteristik tertentu.  

Memahami proses dan hakekat sains (NOS) serta mampu melakukan inkuiri ilmiah merupakan syarat 

pembelajaran sains yang efektif. Tidaklah cukup bagi kita hanya dengan mengajarkan fakta-fakta saja dan meminta 

siswa melakukan kegiatan laboratorium dengan menggunakan buku resep (cookbook). Oleh karena itu, guru sains 

termasuk guru kimia harus memahami bagaimana seorang ilmuwan (scientist) berfikir dan bertindak dan kemudian 

mengembangkan metode untuk mengkomunikasikan pemahaman ini kepada siswanya. Seorang guru yang terlibat 

langsung dalam pembelajaran sains/kimia harus mampu melakukan proses sains dengan menggunakan keterampilan 

proses dan juga harus mampu membawa sikap dan cara pandang ilmuwan ke dalam kelas. Untuk mewujudkannya, 

diperlukan pemahaman dasar tentang hakekat sains (NOS) (Watson & Parson, 1998). Dengan bekal pemahaman tentang 

hakekat sains, pemahaman materi sains/kimia dan kemampuan melakukan proses sains, guru sains dapat mengajarkan 

sains sebagai aktivitas yang berorientasi konsep, hands-on/minds-on, problem solving dan aktivitas berfikir kritis yang 

pada gilirannya dapat mendorong literasi sains siswa.  

Dalam upaya mengajarkan inkuiri ilmiah dengan menyertakan NOS, strategi pembelajaran harus diubah pula 

yaitu dari strategi yang tadinya menyajikan sains sebagai kumpulan pengetahuan (body of knowledge) kepada 

menyajikan sains sebagai usaha/ikhtiar manusia (human endeavor) yang menghasilkan pengetahuan tentang alam 

semesta yang solid (berbasis empiris dan konsisten secara internal) namun belum sempurna. Pengetahuan yang 

diperoleh melalui kegiatan tersebut bukan sekedar pengetahuan tentang fakta-fakta namun berupa fakta yang 

diinterpretasi dan interpretasi ini sangat tergantung pada prinsip-prinsip inkuiri yang digunakan (Schwartz & Crawford, 

2006). Oleh karena itu, tanpa memahami asumsi yang melekat dalam NOS dan proses perolehan pengetahuan (inkuiri 

ilmiah), maka siswa mungkin membangun image tentang sains yang hanya berupa fakta-fakta terisolasi dan jauh dari 

konteks yang dapat membuat pengetahuan tersebut relevan, berlaku dan bermakna (Lederman, 1998). Ini berarti bahwa 

sains harus dipahami sebagai kumpulan pengetahuan yang diinterpretasi dengan landasan asumsi-asumsi yang 

mempengaruhi proses dan produk usaha tersebut.  

Perlu ditekankan bahwa kita seharusnya tidak berasumsi bahwa siswa dapat memahami NOS dan inkuiri ilmiah 

dengan serta merta setelah mereka melakukan kegiatan inkuiri atau kegiatan laboratorium. Kita juga tidak dapat 

berasumsi bahwa jika guru memahami NOS dan inkuiri ilmiah, maka guru tersebut secara otomatis mengajar sains 

dengan cara yang konsisten dengan pemahamannya. NOS dan inkuiri ilmiah harus dipikirkan sebagai hasil belajar 

kognitif dan bukan afektif. Jika siswa diharapkan dapat mengembangkan konsep NOS dan inkuiri ilmiah dengan lebih 

memadai, maka seperti halnya tujuan belajar kognitif lainnya hasil belajar harus direncanakan, diajarkan secara eksplisit 

dan dinilai.  

 

Harapan dan Tantangan Kurikulum 2013 untuk mewujudkan Masyarakat Berliterasi Sains  

Reformasi pendidikan melalui penerapan Kurikulum 2013 memang sudah menjadi kebutuhan kita dan sesuai 

dengan tuntutan zaman. Jika dilihat dari hasil penilaian PISA (sebagai salah satu penginspirasi pembaharuan kurikulum 

dan standar pendidikan di berbagai Negara di dunia) pencapaian prestasi siswa Indonesia sangat jauh tertinggal 

dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Oleh karena penilaian PISA berorientasi masa depan dengan menguji 

kemampuan anak muda untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapai tantangan 

kehidupan nyata maka bisa diprediksi bahwa jika kita tidak mengejar, bangsa kita akan jauh tertinggal untuk bisa hidup 

berdampingan dengan bangsa lain dan berpartisipasi di dunia modern ini.  

Salah satu tujuan utama pendidikan sains yang tertulis dalam berbagai dokumen kurikulum atau standar 

pendidikan sains di dunia adalah terrwujudnya masyarakat berliterasi sains (scientific literacy) (Norris & Philips, 2003) 

dan berbagai reformasi dan upaya ditekankan pada pengembangan pemahaman yang akurat tentang sains dan literasi 

sains. Disebut juga di dalam berbagai dukumen tersebut hakekat sains (NOS) dan inkuiri ilmiah sebagai komponen 

penting untuk mengembangkan literasi sains. Berikut ini adalah analisis bagaimana Kurikulum 2013 mengeksplisitkan 
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landasan teoritis/filosofis literasi sains, inkuiri ilmiah dan hakekat sains (NOS) yang merupakan harapan dan sekaligus 

tantangan kita untuk mewujudkan masyarakat/siswa yang di akhir pendidikannya memiliki literasi sains yang lebih baik 

(more developed).  

 

a) Literasi Sains & Inkuiri Ilmiah  

Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum 2006, maka Kurikulum 2013 sudah secara 

tegas mengkategori kompetensi-kompetesi yang harus dicapai oleh siswa selama belajar di sekolah kedalam 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Inti selanjutnya dijabarkan lagi menjadi Kompetensi Dasar. Dengan meminjam model 

literasi sains dari Gräber dkk (2001), maka kita bisa memetakan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam 

Kurikulum 2013 kedalam model tersebut seperti dalam Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Komponen Literasi Sains Graber dkk dan pemetaan kompetensi Kurikulum 2013 

Komponen  Kompetensi  Kompetensi dalam Kurikulum 2013  

what do people know  kompetensi pengetahuan konten sains 

dan kompetensi epistemologi  

KI 3  

what do people value  kompetensi etika/moral  KI 1 & KI 2  

what can people do  kompetensi belajar, kompetensi 

sosial, kompetensi prosedural, 

kompetensi berkomunikasi  

KI 4  

 
Semua Kompetensi Inti Kurikulum 2013 masuk ke dalam kategori model literasi sains Graber dkk. Hal ini 

merupakan harapan kita untuk tujuan tercapainya literasi sains. Namun, jika diteliti lebih dalam, komponen ―what do 

people know‖ terdiri dari kompetensi pengetahuan konten sains (terkait dengan materi pelajaran sains/kimia) dan 

kompetensi pengetahuan epistemologi (mestinya hakekat sains, NOS). Namun Kurikulum 2013 menempatkan hakekat 

sains pada tempat yang tidak cocok yaitu kedalam kategori ―what do people value‖ yang terdiri dari kompetensi 

spiritual. Seharusnya menurut model itu, NOS pada Kurikulum 2013 berada pada kategori ―what do people know‖ yang 

membawa implikasi bahwa NOS adalah pengetahuan bukan tergolong kedalam sikap spriritual. Oleh karena NOS 

mestinya adalah pengetahuan maka NOS harus dibelajarkan kepada siswa.  

Secara umum, Kurikulum 2013 memiliki harapan yang mengarah pada mewujudkan literasi sains diantaranya 

adalah agar siswa memiliki (a) kemampuan berkomunikasi, (b) kemampuan dalam berfikir kritis dan kreatif, (c) 

kemampuan dalam mempertimbangkan masalah dalam sisi moral, (d) kemampuan hidup dalam masyarakat yang 

global, (e) memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, 

dan peduli terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan ini sehingga perlu mengembangkan 

kemampuan-kemampuan ini dalam proses pembelajaran dan guru dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan 

pembelajaran di kelas.  

Pendekatan/strategi/model/metode pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya seluruh 

kompetensi yang dimuat dalam Kurikulum 2013. Dalam arti bahwa kurikulum memuat apa yang seharusnya diajarkan 

kepada siswa, sedangkan pembelajaran merupakan cara bagaimana apa yang diajarkan bisa dikuasai oleh siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran didahului dengan penyiapan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikembangkan 

oleh guru baik secara individual maupun kelompok yang mengacu pada Silabus. Inkuiri ilmiah sangat penting dalam 

mengembangkan literasi sains dan jika inkuiri ilmiah ini bersama-sama dengan hakekat sains (NOS) diterapkan dalam 

pembelajaran, maka akan terjadi pembelajaran yang efektif.  

Pada prinsipnya, inkuiri ilmiah merupakan pendekatan sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan (scientist) 

dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diminatinya (Lederman, 2004), yang merupakan kombinasi dari 

keterampilan proses sains (seperti mengamati, menginferensi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menanya, 

menafsirkan dan menganalisis data) dengan materi pelajaran sains/kimia, penalaran ilmiah, dan berpikir kritis untuk 

mengembangkan sains/ilmu pengetahuan (Lederman, Lederman, & Antink, 2013). Kurikulum 2013 memberikan 

penekanan pada proses pembelajaran dengan menyarankan penggunaaan pendekatan ilmiah (scientific approach) atau 

bisa diartikan sebagai pendekatan inkuiri ilmiah. Dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 dijelaskan bahwa 

proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah terdiri dari lima pengalaman belajar yaitu: a). mengamati; b). menanya; 

c). mengumpulkan informasi; d). mengasosiasi; dan e).mengkomunikasikan. Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat 

dirinci dalam berbagai kegiatan belajar sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. berikut: 
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Tabel 2. Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar dan Maknanya 

Langkah pembelajaran  Kegiatan belajar  Kompetensi yang dikembangkan  

Mengamati  Membaca, mendengar, menyimak, 

melihat (tanpa atau dengan alat  

Melatih kesungguhan, ketelitian, 

mencari informasi  

Menanya  Mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami dari 

apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi 

tambahan tentang apa yang diamati 

(dimulai dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipotetik)  

Mengembangkan kreativitas, rasa ingin 

tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran 

kritis yang perlu untuk hidup cerdas 

dan belajar sepanjang hayat  

Mengumpulkan 

informasi/ eksperimen  
 melakukan eksperimen  

 membaca sumber lain selain 

buku teks  

 mengamati objek/ 

kejadian/aktivitas  

 wawancara dengan nara sumber  

 

Mengembangkan sikap teliti, jujur, 

sopan, menghargai pendapat orang 

lain, kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui 

berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat.  

Mengasosiasikan/  

mengolah informasi  
 Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari 

hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen mau 

pun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi.  

 Pengolahan informasi yang 

dikumpulkan dari yang bersifat 

menambah keluasan dan 

kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang 

bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan 

Mengembangkan sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam menyimpulkan.  

Mengkomunikasikan  Menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya  

 

Mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir 

sistematis, mengungkapkan pendapat 

dengan singkat dan jelas, dan 

mengembangkan kemampuan 

berbahasa yang baik dan benar.  

(Sumber: Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013) 

 

Jika ditinjau dari definisi yang diberikan oleh PISA tentang literasi sains yaitu ―Scientific literacy is the capacity 

to use science knowledge to identify questions and to draw evidence-based conclusions in order to understand and help 

make decisions about the natural world and the changes made to it through human activity‖ (Harlen, 2002, p. 52), maka 

inti dari kegiatan pembelajaran yang menuju pada literasi sains adalah melakukan inkuiri ilmiah dimana jantung dari 

kegiatan inkuiri adalah ―mengajukan pertanyaan‖ atau ―to identify questions” yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

dijawab oleh inkuiri ilmiah, menyiratkan pengetahuan sains dan juga aspek ilmiah dari topik tertentu. Oleh karena itu, 

tantangan yang harus dihadapi oleh para guru adalah bagaimana seharusnya menerapkan pendekatan ilmiah di kelas. 

Penekanan utama pendekatan ilmiah adalah  

1. memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang bisa diinvestigasi,  

2. melatih siswa menggunakan ketrampilan proses,  

3. melatih siswa untuk bernalar dan berfikir kritis, serta  

4. melatih siswa untuk bekerja sama dan berkomunikasi.  
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b) Hakekat Sains  

Hakekat sains (NOS) didefinisikan sebagai epistemology of science (epistemologi sains), sains sebagai a way of 

knowing (cara mengetahui), atau values (nilai-nilai) and beliefs (keyakinan) yang melekat dalam mengembangkan dan 

memvalidasi pengetahuan ilmiah. (Abd-El-Khalick & Lederman, 2000; Lederman, 1992). Pemahaman ini perlu 

diajarkan di sekolah untuk meningkatkan literasi sains siswa. Hasil-hasil penelitian tentang NOS menyarankan bahwa 

untuk mengajarkan aspek NOS sebaiknya dilakukan secara eksplisit, baik dengan konteks ataupun tanpa konteks, yaitu 

eksplisit dinyatakan dalam kurikulum/standar, buku ajar maupun dalam proses pembelajaran di kelas. Aspek NOS 

tersebut seharusnya dipikirkan seperti pengetahuan kognitif atau masuk dalam ranah pengetahuan (―what do people 

know‖). Oleh karena itu pemahaman siswa tentang NOS harus didesain sedemikian rupa sehingga menjadi hasil dari 

instructional effect (direct instruction) bukan nurturant effect (indirect instruction) seperti yang tertulis dalam 

Kurikulum 2013.  

Standar pendidikan sains Amerika ―The Next Generation Science Standards‖ (NGSS Lead States, 2013) 

misalnya menginformasikan secara eksplisit NOS dengan cara menyediakan matrik hasil belajar yang diharapkan terkait 

hakekat sains (NOS) yang dimulai dari SD sampai SMA sehingga diharapkan siswa di setiap level memiliki 

pemahaman tentang hakekat sains. Tabel 3. berikut ini adalah 3 contoh tema utama (category) dari 8 tema yang 

disajikan oleh NGSS dan hasil belajar hakekat sains yang diharapkan di setiap kelas. 

 

Tabel 3.  Pemahaman tentang Hakekat Sains (NOS) dalam Standar Pendidikan Sains dan Hasil Belajar di setiap 

level pendidikan 

Understandings about the Nature of Science 

Categories K-2 K 3-5 Middle School High School 
Scientific 

Investigations Use a 

Variety of Methods  

 

 Science 

investigations 

begin with a 

question. 

 Scientist use 

different ways to 

study the world. 

 Science methods are 

determined by 

questions. 

 Science 

investigations use a 

variety of methods, 

tools, and techniques 

 Science 

investigations use a 

variety of methods 

and tools to make 

measurements and 

observations. 

 Science 

investigations are 

guided by a set of 

values to ensure 

accuracy of 

measurements, 

observations, and 

objectivity of 

findings. 

 Science depends on 

evaluating proposed 

explanations. 

 Scientific values 

function as criteria 

in distinguishing 

between science and 

non-science. 

 Science 

investigations use 

diverse methods and 

do not always use 

the same set of 

procedures to obtain 

data. 

 New technologies 

advance scientific 

knowledge. 

 Scientific inquiry is 

characterized by a 

common set of 

values that include: 

logical thinking, 

precision, open-

mindedness, 

objectivity, 

skepticism, 

replicability of 

results, and honest 

and ethical reporting 

of findings. 

 The discourse 

practices of science 

are organized around 

disciplinary domains 

that share exemplars 

for making decisions 

regarding the values, 

instruments, 

methods, models, 

and evidence to 

adopt and use. 

 Scientific 

investigations use a 

variety of methods, 

tools, and techniques 

to revise and 

produce new 

knowledge. 

Science Models, 

Laws, Mechanisms, 

and Theories 

 Scientists use 

drawings, 

sketches, and 

 Science theories are 

based on a body of 

evidence and many 

 Theories are 

explanations for 

observable 

 Theories and laws 

provide explanations 

in science, but 
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Explain Natural 

Phenomena 

models as a way to 

communicate 

ideas. 

 Scientists search 

for cause and 

effect relationships 

to explain natural 

events. 

tests. 

 Science explanations 

describe the 

mechanisms for 

natural events. 

phenomena. 

 Science theories are 

based on a body of 

evidence developed 

over time. 

 Laws are regularities 

or mathematical 

descriptions of 

natural phenomena. 

 A hypothesis is used 

by scientists as an 

idea that may 

contribute important 

new knowledge for 

the evaluation of a 

scientific theory.  

 The term "theory" as 

used in science is 

very different from 

the common use 

outside of science.  

 

theories do not with 

time become laws or 

facts. 

 A scientific theory is 

a substantiated 

explanation of some 

aspect of the natural 

world, based on a 

body of facts that 

has been repeatedly 

confirmed through 

observation and 

experiment, and the 

science community 

validates each theory 

before it is accepted. 

If new evidence is 

discovered that the 

theory does not 

accommodate, the 

theory is generally 

modified in light of 

this new evidence. 

 Models, 

mechanisms, and 

explanations 

collectively serve as 

tools in the 

development of a 

scientific theory. 

 Laws are statements 

or descriptions of the 

relationships among 

observable 

phenomena. 

 Scientists often use 

hypotheses to 

develop and test 

theories and 

explanations. 

Scientific 

Knowledge is Based 

on Empirical 

Evidence 

Scientists look for 

patterns and order 

when making 

observations about the 

world. 

 Science findings are 

based on 

recognizing patterns. 

 
tools and 

technologies to 

make accurate 

measurements and 

observations. 

 Science knowledge 

is based upon logical 

and conceptual 

connections between 

evidence and 

explanations. 

 Science disciplines 

share common rules 

of obtaining and 

evaluating empirical 

evidence. 

 Science knowledge 

is based on empirical 

evidence. 

 Science disciplines 

share common rules 

of evidence used to 

evaluate 

explanations about 

natural systems. 

 Science includes the 

process of 

coordinating patterns 

of evidence with 

current theory. 

 Science arguments 

are strengthened by 

multiple lines of 

evidence supporting 

a single explanation. 

(Sumber: NGSS Lead States, 2013) 

 

Dalam kurikulum 2013, Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk pelajaran Kimia telah 

mencantumkan hakekat sains (NOS) secara eksplisit seperti nampak dalam table 4 di bawah ini. Walaupun yang jelas 

nampak adalah hanya 2 aspek NOS yaitu (1) ilmu pengetahuan bersifat tentatif dan bisa berubah dan (2) ilmu 

pengetahuan merupakan hasil dari pemikiran kreatif dan imaginasi manusia, namun yang menjadi masalah adalah 

bahwa Kompetensi Inti 1 dan 2 disarankan oleh Kurikulum 2013 bahwa pembelajarannya hanya sebagai nurturantl 
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effect (indirect instruction) yaitu tidak secara langsung diajarkan kepada siswa dan hal ini bertentangan dengan hasil-

hasil penelitian yang lebih menyarankan bahwa NOS harus diajarkan secara eksplisit agar dipahami oleh siswa. Karena 

disarankan untuk diajarkan dengan indirect instruction maka dalam pelaksanaannya di lapangan guru tidak 

menuliskannya indikator hasil belajar di dalam RPP untuk KI 1 dan KI 2. Masalah lainnya adalah banyak aspek NOS 

yang bisa dipelajari oleh siswa SMA seperti yang telah disebutkan di atas minimal 7 aspek yang bisa dikenalkan kepada 

siswa, hal ini merupakan tantangan yang kita hadapi bersama dan perlu dikaji lagi oleh para pendidik atau akademisi. 

 

Tabel 4. KI 1 dan KD untuk KI 1 

Kompetensi Inti (KI)  Kompetensi Dasar (KD)  

KI 1. Kelas X:  

Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya  

1.1 Menyadari adanya keteraturan struktur partikel materi sebagai 

wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang struktur 

partikel materi sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang 

kebenarannya bersifat tentatif.  

KI 1. Kelas XI:  

Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya  

1.1 Menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, 

laju reaksi,kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud 

kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya 

keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia 

yang kebenarannya bersifat tentatif.  

1.2 Mensyukuri kekayaan alam Indonesia berupa minyak bumi, 

batubara dan gas alam serta berbagai bahan tambang lainnya sebagai 

anugerah Tuhan YME yang digunakan untuk kemakmuran rakyat 

Indonesia.  

KI 1. Kelas XII:  

Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya  

1.1 Menyadari adanya keteraturan dalam sifat koligatif larutan, reaksi 

redoks, keragaman sifat unsur, senyawa makromolekul sebagai 

wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya 

keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia 

yang kebenarannya bersifat tentatif.  
1.2 Mensyukuri kelimpahan unsur golongan utama dan golongan 

transisi di alam Indonesia sebagai bahan tambang merupakan 

anugerah Tuhan YME yang digunakan untuk kemakmuran rakyat 

Indonesia.  

 

Perlu ditekankan bahwa kita seharusnya tidak berasumsi bahwa siswa dapat memahami NOS dan inkuiri ilmiah 

dengan serta merta setelah mereka melakukan kegiatan inkuiri ilmiah atau kegiatan eksperimen di laboratorium. Kita 

juga tidak dapat berasumsi bahwa jika guru memahami NOS dan inkuiri ilmiah, maka guru tersebut secara otomatis 

mengajar sains dengan cara yang konsisten dengan pemahamannya. NOS dan inkuiri ilmiah harus dipikirkan sebagai 

hasil belajar kognitif dan bukan afektif. Jika siswa diharapkan dapat mengembangkan konsep NOS dan inkuiri ilmiah 

dengan lebih memadai, maka seperti halnya tujuan belajar kognitif lainnya hasil belajar harus direncanakan, diajarkan 

secara eksplisit dan dinilai.  

Selain isu-isu yang terkait harapan dan tantangan yang harus dihadapi terutama oleh guru dalam 

mengeksplisitkan NOS dan inkuiri ilmiah atau pendekatan ilmiah dalam mewujudkan masyarakat/siswa yang nantinya 

lebih well developed tentang literasi sains, masih banyak permasalahan tentang implementasi Kurikulum 2013 di 

lapangan seperti permasalahan buku ajar, sistem evaluasi dan sarana/prasarana dan sebagainya.  

 

Kesimpulan  

Bagaimanapun juga Kurikulum 2013 mengandung pemikiran-pemikiran yang inovatif untuk menjawab tuntutan 

jaman yaitu kehidupan masyarakat modern. Kehidupan masyarakat modern memerlukan literasi sains masyarakat yang 

memadai. Komponen utama yang diperlukan dalam literasi sains adalah pemahaman tentang pengetahuan sains, 

hakekat sains (NOS) dan inkuiri ilmiah. Kurikulum 2013 telah memberi harapan dalam pendidikan di Indonesia untuk 

mewujudkan masyarakat yang berliterasi sains. Sekalipun demikian masih banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, 

baik oleh pengembang kurikulum atau guru yang langsung mengimplementasikan kurikulum tersebut. Guru harus 

memahami dengan baik ketiga komponen tersebut dan terlebih lagi dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang 

menggunakan pendekatan ilmiah atau inkuiri ilmiah, memahami NOS dengan baik dan menguasai materi bidang studi 

dengan baik pula. Di samping tujuan mewujudkan literasi sains yang menyangkut ketiga aspek ini, guru menghadapi 

kendala lain yang tidak kalah penting seperti buku ajar, system evaluasi ataupun sarana dan prasarana yang diperlukan 

untuk keberhasilan implementasi Kurikulum 2013. Saran yang bisa diberikan adalah perlu dikaji atau diteliti lebih 

lanjut tentang penempatan NOS dalam Kompetensi Inti Kurikulum 2013 dan bagaimana mengajarkan pengetahuan 

tersebut serta bagaimana menerapkan inkuiri ilmiah/pendekatan saintifik yang benar. 
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ABSTRAK 

 
Pembelajaran kimia selama ini kurang relevan dalam pandangan siswa. Faktor utama kenyataan tersebut 

adalah kurangnya upaya untuk mengaitkan pembelajaran kimia dengan hal-hal di kehidupan sehari-hari, serta 

kurangnya muatan pengembangan karakter dalam pembelajaran kimia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah 

dilakukan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi pembelajaran kimia SMA melalui konteks berbasis 

kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kimia material pribumi (indigenous 

materials chemistry). Pengembangan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk menghasilkan bahan ajar dan alat 

ukur penilaian literasi kimia (yang mengukur secara simultan penguasaan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan 

karakter siswa). Hasil analisis potensi kearifan lokal yang terkait erat dengan konsep-konsep ilmu kimia meliputi 

konteks batik yang merupakan warisan budaya khas Indonesia, material tanah liat sebagai bahan  dasar pembuatan 

gerabah dan keramik, serta senjata tradisional keris sebagai warisan sejarah. Konteks batik digunakan untuk 

membelajarkan pokok materi Benzen dan turunannya serta makromolekul di kelas XII SMA, konteks gerabah dan 

keramik untuk membelajarkan materi Ikatan Kimia di kelas X SMA, dan konteks keris untuk membelajarkan 

elektrokimia di kelas XII SMA.  

 

Kata-kata Kunci: Konteks Kimia, Kearifan Lokal, dan Indigenous Materials Chemistry. 

 

ABSTRACT 

 

Learning chemistry has’nt relevant in view of the students. The main factor is the fact that the lack of an 

attempt to link the learning chemistry with things in everyday life, as well as the lack of character development charge 

in learning chemistry. To overcome these problems, we conducted research aimed at improving the relevance of high 

school chemistry learning through context-based local knowledge. Local knowledge in question is related to the 

chemistry of materials native (indigenous materials chemistry). Development directed learning undertaken to produce 

teaching materials and measuring chemical literacy assessment (which measures the simultaneous acquisition of 

knowledge, thinking skills, and character of the students). The results of the analysis of the potential of local knowledge 

which is closely related to the concepts of chemistry including batik’s context which is typical Indonesian cultural 

heritage, the clay material as the manufacture of pottery and ceramics, as well as traditional weapons dagger as a 

legacy of history. Batik’s context is used for the subject matter of  benzene and its derivatives as well as 

macromolecules XII in class High School, the context of pottery and ceramics for the subject matter of  Chemical 

Bonding material in class X SMA, and the keris context for the subject matter of  electrochemical dagger in XII class 

High School.  

 

Key Words: Chemical Context, Local Wisdom, and Indigenous Materials Chemistry 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan sains sebagai bagian dari pendidikan pada umumnya berperan penting untuk menyiapkan peserta 

didik yang mampu berpikir kritis, kreatif, logis, dan berinisiatif dalam menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan 

oleh dampak perkembangan sains dan teknologi[1]. Pendidikan sains diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta 

didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya 

di dalam kehidupan sehari-hari [2]. Prospek pengembangan tersebut sejalan dengan studi penilaian literasi sains pada 

PISA (Programme for International Student Assesment). 

Literasi sains didefinisikan PISA sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi 

pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, dalam rangka memahami serta membuat keputusan 

berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Indonesia ikut 

berpartisipasi dalam PISA sejak tahun 2000 sampai 2009. Pada tahun 2000, diikuti oleh 41 negara dan Indonesia 

berada pada urutan ke-38 pada kemampuan sains [3]. Pada tahun 2003, diikuti oleh 40 negara dan Indonesia berada 
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pada urutan ke-38 pada kemampuan sains . Selanjutnya, pada tahun 2006, diikuti oleh 56 negara dan Indonesia berada 

pada urutan ke-53 pada kemampuan sains. Pada tahun 2009, diikuti oleh 65 negara, Indonesia berada pada peringkat 

ke-57 pada kemampuan sains. Studi PISA menunjukkan kemampuan literasi sains siswa Indonesia relatif rendah [4]. 

Rendahnya tingkat literasi sains anak-anak Indonesia seperti terungkap  oleh PISA Nasional 2006 dan PISA 

Internasional sebelumnya perlu dipandang sebagai masalah serius dalam proses pembelajaran sains. 

Proses pembelajaran di sekolah juga tampak lebih cenderung hanya menekankan pada pencapaian perubahan 

aspek kognitif semata, sementara pembelajaran yang secara khusus mengembangkan karakter siswa kurang mendapat 

perhatian. Pembentukan karakter sejauh ini hanya dijadikan sebagai efek pengiring atau menjadi hidden curriculum 

yang disisipkan dalam kegiatan pembelajaran utama. Dalam PISA Internasional 2006, sikap dan kesadaran (bagian 

utama karakter) dipandang sebagai komponen penting dalam literasi sains individu, dan dapat membawa individu pada 

pembentukan literasi sains. Literasi sains yang dimiliki oleh seseorang diartikan sebagai kemampuan melihat dan 

mengkaji sesuatu secara saintifik dan melihat suatu fenomena berasaskan bukti ataupun sebaliknya. Seseorang yang 

literat sains turut menyadari batas-batas pengetahuan sains dalam konteks isu yang diperbincangkan serta 

diperdebatkan. Untuk mencapai tahap literasi sains tersebut, seseorang perlu mempunyai sikap positif terhadap sains 

agar dapat menguasai pengetahuan sains dengan baik, bahkan perlu keahlian saintifik dan membudayakan diri dengan 

sikap dan nilai-nilai sains dalam setiap dimensi kehidupan. 

Hasil studi PISA ini dapat dikaitkan dengan pembelajaran sains selama ini yang tidak relevan dalam pandangan 

siswa dan tak disukai siswa. Faktor utama semua kenyataan tersebut sepertinya adalah karena ketiadaan keterkaitan 

dalam pembelajaran sains. Penekanan pemahaman konsep dasar dan pengertian dasar ilmu pengetahuan tersebut tidak 

dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan 

mendisain struktur pembelajaran agar tidak hanya berorientasi pada materi subjek semata, tetapi dapat menunjukkan 

kepedulian terhadap kehidupan masyarakat, sehingga pembelajaran akan berdampak lebih baik terhadap para siswa [5].  

Pembelajaran sains di sekolah seyogyanya diarahkan pada pengertian betapa pentingnya sains bila dikaitkan dengan 

masyarakat di masa dulu, kini atau masa datang. 

Berdasarkan kajian potensi budaya masyarakat maupun kekayaan alam Indonesia, banyak sekali material pribumi 

(indigenous materials) yang potensial untuk dijadikan sebagai konteks dalam pembelajaran kimia. Dengan dikenal dan 

dihayatinya berbagai indigenous materials tersebut diharapkan rasa cinta tanah air semakin tumbuh dan berkembang 

sehingga nilai-nilai kearifan lokal dapat diestafetkan ke generasi muda melalui media pendidikan sains, khususnya 

kimia. 

Ungkapan latar belakang di atas yang mendasari rumusan masalah penelitian berupa: Bagaimana perangkat 

pembelajaran kimia yang menggunakan konteks material pribumi untuk mengembangkan penguasaan pengetahuan, 

kemampuan berpikir, dan karakter siswa?. Masalah ini dijabarkan menjadi sub-sub masalah berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk bahan ajar kimia menggunakan konteks material pribumi yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan penguasaan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan karakter siswa? 

2. Bagaimanakah bentuk alat penilaian literasi sains/kimia menggunakan konteks material pribumi yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan penguasaan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan karakter siswa?  

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan. Tahapan yang dilakukan meliputi tahapan define 

dan design. Tahapan define (tahapan analisis kebutuhan) dilakukan untuk menyusun rancangan awal dan dilakukan 

melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil tahapan define dijadikan pijakan untuk melakukan tahapan design yakni 

merancang bahan ajar dan alat ukur penilaian.  

Konteks sosial berbasis kearifan lokal yang  dijadikan tema pembelajaran dalam bahan ajar dan alat ukur 

penilaian meliputi: (1) Tema “Batik: Suatu Pemrosesan Polimer Alam”; (2) “Keramik Tradisional: Bagaimana 

Menjadikan Lempung Lokal dengan Kualitas Internasional?”; dan (3) “Keris: Bagaimana melestarikan warisan budaya 

leluhur?. Adapun desain penelitian yang dilakukan diperlihatkan pada Gambar 1. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan prosedur berikut: 

1. Pengembangan Bahan Ajar (Buku ajar) 

Pengembangan bahan ajar dilakukan berdasarkan konsepsi yang dikemukakan Holbrook (1998) bahwa dalam 

pembuatan bahan ajar disarankan agar judul dikaitkan dengan isu-isu sosial yang dapat menunjang siswa dalam 

memahami konsep sains. Bahan ajar ini diharapkan dapat menghubungkan kondisi sosial dengan siswa. Judul bahan 

ajar  diambil dari tema pembelajaran. 

Konsep dasar yang dikembangkan merupakan konsep dasar kimia yang dituntut standar isi mata pelajaran kimia. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, konsep dasar kimia  meliputi konsep partikel materi, konsep 

keterhubungan struktur-sifat, konsep energi, konsep kinetika dan kesetimbangan kimia, serta konsep donor-akseptor. 

Pengembangan bahan ajar dilakukan berdasarkan pada peta konsekuensi [6] menyangkut isu sosial berbasis 

kearifan lokal, konsep dasar kimia, dan pengambilan keputusan sosio-scientific berdasarkan isu yang diberikan. Bahan 

ajar divalidasi dengan mengundang judgment ahli dan guru. 
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2.  Pengembangan Alat Ukur Penilaian 

Alat ukur penilaian literasi sains dikembangkan berdasarkan kerangka teoritis yang telah dikemukakan PISA-

OECD tahun 2006 [7]. Alat ukur penilaian dikembangkan berdasarkan bagan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Bagan Pengembangan Alat Ukur Penilaian 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Bahan Ajar (Buku Ajar) Konteks Batik 

Komponen dari buku ajar yang dibuat terdiri atas tujuan pembelajaran, kata kunci, materi konteks dan konten 

serta latihan soal. Karakteristik desain buku ajar yang dibuat sesuai dengan aspek kompetensi dan aspek sikap PISA 

(2009). Telah diungkapkan pada langkah pengembangan desain buku ajar, indikator terdiri atas indikator aspek kognitif 

dan indikator aspek sikap. Indikator kognitif digunakan untuk mencapai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.  

Kemudian dilakukan beberapa kali validasi kesesuaian indikator dengan aspek kompetensi PISA 2009. Indikator 

kognitif pada desain buku ajar yang dibuat mengandung aspek kompetensi PISA 2009. Dipilihnya batik sebagai materi 

konteks karena batik merupakan salah satu kearifan lokal sebagai warisan kebudayaan asli Indonesia. Batik merupakan 

konteks utama yang dapat membantu siswa memperoleh konsep, prinsip-prinsip dan hukum pada pembelajaran 

senyawa benzena dan turunannya serta makromolekul dan lipid.  

Karakter kompetensi PISA (2009) berupa pencantuman proses berpikir siswa pada buku.  Indikator aspek sikap 

yang dirumuskan dapat mewakili sikap sains sekaligus  nilai budaya dan karakter bangsa yang harus dimiliki siswa 

setelah membaca buku ajar yang telah disusun. Pada buku ajar yang dibuat disisipkan aspek sikap berupa pertanyaan-

pertanyaan pada soal latihan dan soal latihan mandiri dengan sikap sains berdasarkan PISA (2009) dan nilai [8]. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibuat untuk pengembangan pendidikan budaya dan  pembentukan karakter 

bangsa berdasarkan aspek sikap PISA (2009) dan aspek nilai Puskur (2010). Buku ajar disusun mengikuti tahapan-
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tentang pengetahuan 
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tahapan pembelajaran STL [9] yang disesuaikan dengan kriteria pembelajaran STL sebagai kerangka penulisan buku 

yang dapat membantu melatih proses berpikir siswa [6]. 

Sistematika buku ajar pokok bahasan senyawa benzena dan turunannya serta makromolekul dan lipid berbasis 

kearifan lokal pada konteks batik adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan dan pembuatan motif pada kain batik 

1.1 Pemilihan jenis kain batik 

1.2 Pembuatan motif pada kain batik 

1.3 Protein 

1.4 Karbohidrat 

1.5 Eksperimen (LKS) 

1.6 Polimer 

2. Pemberian Lilin pada kain batik 

2.1 Pemberian Lilin pada kain batik 

2.2 Lemak 

3. Pewarnaan pada batik 

3.1 Pewarnaan pada batik 

3.2 Benzena dan turunannya 

4. Pelepasan lilin pada kain batik 

4.1 Pelepasan lilin pada kain batik 

4.2 Reaksi lemak 

 

2. Alat Ukur Penilaian Literasi Sains Konteks Batik 

Perumusan kisi-kisi alat ukur penilaian literasi sains pada alat ukur penilaian literasi sains yang dikembangkan 

didasarkan pada standar isi dari kurikulum yang berlaku. Perumusan kisi-kisi alat ukur penilaian literasi sains ini 

meliputi aspek konteks aplikasi sains, aspek konten sains, aspek proses sains, aspek sikap sains dan indikator 

pembelajaran. Hasil dari perumusan kisi-kisi alat ukur penilaian literasi sains ini digunakan untuk membuat butir soal 

literasi sains. 

Pada kompetensi dasar “mendeskripsikan struktur, cara penulisan, tata nama, sifat, dan kegunaan benzena dan 

turunannya” terdiri atas dua konteks aplikasi sains terkait konteks pembelajaran batik yaitu pengolahan kain dan 

pembuatan motif pada kain batik serta pewarnaan pada kain batik. Untuk aspek konten sains terdiri atas struktur, tata 

nama, reaksi, sifat dan dampak benzena dan turunannya. Untuk aspek proses sains terdiri atas mengidentifikasi 

deskripsi, eksplanasi dan prediksi yang sesuai. Untuk aspek sikap sains memiliki kompetensi tersendiri yaitu 

menunjukkan rasa bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungan. Pada kompetensi dasar yang terkait, 

dirumuskan 7 indikator pembelajaran pengetahuan sains dan 1 indikator pembelajaran sikap sains yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi satu butir soal untuk setiap indikator pembelajaran. 

Pada kompetensi dasar “mendeskripsikan struktur, tata nama, penggolongan, sifat dan kegunaan makromolekul 

(polimer, karbohidrat, dan protein)” terdiri atas satu konteks aplikasi sains terkait konteks pembelajaran batik yaitu 

pengolahan kain dan pembuatan motif pada kain batik. Untuk aspek konten sains terdiri atas penggolongan polimer, 

reaksi pembentukan polimer, tata nama polimer, penggolongan karbohidrat, struktur karbohidrat, uji karbohidrat, 

penggolongan protein, sifat protein, struktur asam amino, penggolongan asam amino, sifat asam amino, uji protein dan 

dampak polimer. Untuk aspek proses sains terdiri atas mengidentifikasi deskripsi, eksplanasi dan prediksi yang sesuai, 

mendeskripsikan atau menafsirkan fenomena dan memprediksi perubahan serta mengidentifikasi kata-kata kunci untuk 

mencari informasi ilmiah. Untuk aspek sikap sains memiliki kompetensi tersendiri yaitu menunjukkan kepedulian pada 

dampak lingkungan akibat perilaku manusia dan mempertimbangkan pekerjaan yang berhubungan dengan sains. Pada 

kompetensi dasar yang terkait, dirumuskan 17 indikator pembelajaran pengetahuan sains dan 2 indikator pembelajaran 

sikap sains yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi satu butir soal untuk setiap indikator pembelajaran. 

Pada kompetensi dasar “mendeskripsikan struktur, tata nama, penggolongan, sifat dan kegunaan lemak” terdiri 

atas dua konteks aplikasi sains terkait konteks pembelajaran batik yaitu pengolahan kain dan pembuatan motif pada 

kain batik serta pelepasan lilin pada kain batik. Untuk aspek konten sains terdiri atas struktur lipid, penggolongan lipid, 

sifat lipid, kegunaan lipid, jenis-jenis asam lemak, reaksi lemak dan sifat lemak. Untuk aspek proses sains terdiri atas 

mengidentifikasi deskripsi, eksplanasi dan prediksi yang sesuai serta mendeskripsikan atau menafsirkan fenomena dan 

memprediksi perubahan. Untuk aspek sikap sains memiliki kompetensi tersendiri yaitu mengatasi kesulitan untuk 

memecahkan masalah ilmiah serta menunjukkan kemauan untuk mencari informasi dan keterkaitan yang terus-menerus 

terhadap sains dan mempertimbangkan pekerjaan yang berhubungan dengan sains. Pada kompetensi dasar yang terkait, 

dirumuskan 6 indikator pembelajaran pengetahuan sains dan 2 indikator pembelajaran sikap sains yang selanjutnya 

akan dikembangkan menjadi satu butir soal untuk setiap indikator pembelajaran. 

3.  Bahan Ajar (Buku Ajar) Konteks Keramik 

Buku ajar kimia menggunakan konteks keramik yang melalui proses konstruksi memiliki beberapa karakteristik 

sebagai berikut. 
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a. Disesuaikan dengan Standar Isi Kurikulum 2013, tetapi juga memuat informasi mengenai aplikasi dari kimia di 

kehidupan sehari-hari sehingga siswa sebagai pembaca mendapatkan materi pengayaan yang strategis yang 

sekaligus membuat pembelajaran seputar konten menjadi lebih bermakna 

b. Mengandung dimensi literasi sains yang terdiri atas konten, konteks, sikap dan kompetensi seperti yang 

dirumuskan oleh PISA 

c. Mengandung domain-domain literasi kimia, yang terdiri atas: (1) Pengetahuan Sains dan Kimia; (2) Kimia dalam 

Konteks; (3) Kemampuan Belajar Tingkat Tinggi dan (4) Aspek Sikap. Pada buku ajar yang dikonstruksi ini 

domain yang paling mendapat sorotan adalah domain kedua, kimia dalam konteks. Melalui buku ini siswa dididik 

untuk mengetahui pentingnya ilmu kimia untuk menjelaskan fenomena yang ditemui di kehidupan sehari-hari dan 

menggunakan pemahaman kimia, baik sebagai konsumen produk dan teknologi, pada pengambilan keputusan 

mengenai masalah yang berhubungan dengan kimia. 

d. Penyajian materi pada buku disusun berdasarkan fenomena dan masalah yang ada pada tahap kuriositi mengenai 

perbandingan keramik klasik dan keramik modern. Materi kemudian diarahkan agar siswa mendapatkan 

pemahaman yang sesuai untuk menggali masalah tersebut yaitu dengan mempelajari sifat fisis masing-masing 

melalui tinjauan ikatan kimia. Tahap tersebut pada pembelajaran STL disebut tahap elaborasi. Pada tahap 

pengambilan keputusan di akhir pembelajaran siswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan pada tahap 

kuriositi. 

e. Buku ajar ditunjukan untuk menguatkan literasi sains siswa dengan mengikuti karakteristik pembelajaran STL 

serta tahapan pembelajaran sesuai yang dikemukakan oleh Nentwig et al. (2002)[9] yang disesuaikan dengan 

kriteria pembelajaran STL [6]. 

Tahapan-tahapan pembelajaran STL yang diimplementasikan dalam buku ajar konteks keramik adalah: 

a.  Tahap Kontak 

Pada tahap awal ini dikemukakan isu-isu atau masalah-masalah yang  ada  di masyarakat atau menggali berbagai 

peristiwa yang terjadi di sekitar siswa untuk diintegrasikan dalam pembelajaran. Pada buku ajar yang dikonstruksi, 

tahap kontak ada pada bagian awal mulai bagian pengantar, deskripsi keramik hingga klasifikasi keramik.  

b.   Tahap Kuriositi 

Pada tahap ini dikemukakan permasalahan berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengundang rasa penasaran 

dan keingintahuan siswa. Pertanyaan yang diberikan adalah “ Keramik jenis mana yang dapat digunakan secara lebih 

luas, keramik klasik atau keramik modern?”. 

b. Tahap Elaborasi 

Pada tahap ini dilakukan eksplorasi, pembentukan dan pemantapan konsep sampai pertanyaan pada tahap 

kuriositi dapat terjawab. Pada buku ajar yang dikonstruksi tahap elaborasi terdiri dari pembahasan mengenai ikatan 

kimia dalam keramik, keramik klasik yang pembahasannya melibatkan ikatan kovalen, keramik modern yang 

melibatkan pembahasan ikatan ionik, kepolaran ikatan, dan perbandingan sifat fisis keramik dengan logam (bagan c 

s.d. g pada sistematika buku).  

d. Tahap Pengambilan Keputusan (decision making) 

Pada tahap ini dilakukan pengambilan keputusan bersama dari permasalahan yang dimunculkan pada tahap 

kuriositi. Setelah siswa melalui tahap elaborasi, diharapkan mereka dapat menentukan jenis keramik yang dapat 

digunakan secara lebih luas dilihat dari sifat fisis dan mekanisme ikatannya.  

e.  Tahap Nexus 

Pada tahap ini dilakukan proses pengambilan intisari (konsep dasar) dari materi yang dipelajari 

(dekontekstualisasi), kemudian mengaplikasikannya pada konteks yang lain (rekontekstualisasi). Dekontekstualisasi 

dilakukan pada buku ajar melalui pengambilan intisari konsep, sedangkan rekontekstualisasi dilakukan melalui 

pengenalan konteks lain yaitu grafit yang sifat hantaran listriknya bisa dijelaskan seperti siswa menjelaskan sifat 

hantaran listrik keramik, yaitu meninjau ikatan kimia dan strukturnya. Tahap Penilaian 

Pada tahap ini diberikan beberapa pertanyaan berupa soal pilihan ganda (PG) mengenai konten ikatan kimia 

dengan konteks keramik. Soal-soal evaluasi yang diberikan disesuaikan dengan karakteristik soal-soal berbasis literasi 

sains.  

 

4.   Alat Ukur Penilaian Literasi Sains pada Konteks Keramik 

Sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan Baehr [10], bahwa konteks keramik dapat digunakan untuk 

menjelaskan konsep ikatan kimia. Dalam kurikulum 2013 materi ikatan kimia tercantum dalam KD 3.5, melalui KD ini 

diharapkan siswa dapat membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi dan 

ikatan logam serta interaksi antar partikel (atom, ion, molekul) materi dan hubungannya dengan sifat fisik materi. 

Sedangkan Kompetensi Dasar untuk aspek sikap terdiri atas KD 2.1, 2.2, dan 2.3. Melalui KD 2.1 diharapkan siswa 

dapat menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu membedakan 

fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif,  demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 

melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  Dalam kompetensi dasar 2.2 

diharapkan siswa dapat menunjukkan perilaku kerjasama, santun,  toleran, cinta damai dan peduli lingkungan serta 
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hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Pada KD 2.3 diharapkan siswa dapat menunjukkan perilaku responsif,  

dan proaktif serta bijaksana sebagai   wujud kemampuan memecahkan  masalah dan membuat keputusan.  

Selain menggunakan keempat kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum, peneliti juga menggunakan 

indikator kompetensi ilmiah PISA 2009. Kompetensi ilmiah PISA dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan aspek 

kognitif siswa, kompetensi tersebut terdiri atas mengidentifikasi isu ilmiah, menjelaskan fenomena secara ilmiah, dan 

menggunakan bukti ilmiah. Untuk mengukur aspek sikap berdasarkan kompetensi sikap PISA 2009 digunakan 

indikator berupa: menunjukan rasa bertanggung jawab pada diri sendiri  dan lingkungan; menggunakan pengetahuan 

sains untuk mengidentifikasi pertanyaan; menunjukan ketertarikan terhadap sains; mendukung penyelidikan ilmiah; 

serta menunjukan ketertarikan terhadap sains.  

Karakteristik alat ukur penilaian literasi sains yang dikonstruksi dalam penelitian ini mewakili keseluruhan  aspek 

penilaian literasi sains, yakni konten sains, konteks sains, proses sains (kompetensi ilmiah PISA 2009), dan sikap sains. 

Konteks sains yang digunakan adalah keramik, pemilihan keramik sebagai konteks sains berdasarkan hasil penelitian 

[10]. Hasil tersebut berupa pernyataan bahwa: ”konteks keramik dapat digunakan  untuk mengajarkan konsep ikatan 

kimia (kovalen dan ionik), elektronegativitas, material berhidrat dan kerapatan”. Kekhasan dari materi ikatan kimia 

adalah sifatnya yang abstrak, karena itu materi ikatan kimia sulit untuk difahami siswa. Apabila konsep abstrak tidak 

didekati dengan sesuatu yang nyata dalam bentuk contoh konkrit sebagai konteksnya, maka akan sangat tidak disukai 

siswa. Lebih jauh, penggunaan konteks sains bertujuan agar siswa mampu mengaitkan dan menggunakan konsep-

konsep sains yang dipelajari untuk menyikapi permasalahan dalam kehidupan mereka.  

Dari keempat puluh butir soal yang dikonstruksi aspek konten dan konteks tercakup di setiap butir soal. Aspek 

penting dari penilaian literasi sains PISA adalah penyatuan konteks dengan konten sains. Hal-hal yang berkaitan 

dengan isu sains, pemilihan metode dan representasi seringkali bergantung pada konteks dimana isu direpresentasikan. 

Konteks adalah bagian dari dunia siswa dimana tugas terdapat di dalamnya, dan konteks yang diberikan hendaknya 

tidak dibatasi pada kehidupan di sekolah. 

 Untuk aspek proses sains yang dimunculkan dalam alat ukur penilaian literasi sains ini disesuaikan dengan 

aspek-aspek proses sains yang terdapat pada kompetensi ilmiah PISA 2009. Secara garis besar kompetensi ilmiah PISA 

terbagi ke dalam tiga bagian besar, yakni kemampuan untuk mengidentifikasi isu ilmiah; kemampuan untuk 

menjelaskan fenomena secara ilmiah; serta kemampuan dalam menggunakan bukti ilmiah. Kompetensi 

mengidentifikasi isu ilmiah terdiri atas tiga kemampuan yang lebih spesifik yakni mengenali isu yang dapat diselidiki 

secara ilmiah, mengidentifikasi kata kunci untuk mencari informasi ilmiah pada topik yang diberikan, serta 

mengidentifikasi fitur-fitur kunci penyelidikan ilmiah misalnya, apa hal yang harus dibandingkan, variabel yang harus 

diubah atau dikontrol, apa informasi tambahan yang diperlukan, atau tindakan apa yang harus diambil sehingga data 

yang relevan dapat dikumpulkan. Mengidentifikasi masalah ilmiah menuntut siswa untuk memiliki pengetahuan 

tentang ilmu pengetahuan itu sendiri dan pengetahuan mereka tentang ilmu.  

Konteks yang dikaitkan dengan alat ukur penilaian literasi sains yang dikonstruksi berkaitan dengan pertanyaan 

konten yang diberikan. Berdasarkan hasil telaah terhadap standar isi, literasi sains, penilaian literasi sains, serta 

klarifikasi dan analisis wacana, maka dirumuskan empat teks yang berisi tentang material keramik sebagai konteks 

pengantar dalam pengerjaan soal. Keempat teks tersebut antara lain: material penyusun keramik, keramik tradisional, 

keramik modern, dan karakter material keramik. Perumusan aspek konten didasarkan pada teks-teks yang memuat 

konteks yang telah ditentukan. Material penyusun keramik, digunakan sebagai teks pengantar dalam menjelaskan 

materi ikatan kimia, kaidah oktet, simbol lewis, dan struktur Lewis. Keramik tradisional, menjelaskan materi ikatan 

kovalen. Keramik modern menjelaskan materi ikatan ion. Karakter material keramik, menjelaskan perbandingan ikatan 

ion, kovalen, dan ikatan logam. Alat ukur penilaian literasi sains yang dikonstruksi juga melibatkan isu-isu yang 

penting dalam kehidupan sehari-hari. Isu yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah isu sosio-ilmiah yang 

berkaitan dengan kegunaan keramik sebagai materail yang berpotensi untuk terus dikembangkan.  

 

5.  Bahan Ajar (Buku  Ajar) Konteks Keris 

Teks dasar untuk pembuatan buku ajar dikembangkan dari analisis dasar yang telah dibuat. Teks dasar yang 

dihasilkan “Dalam pembuatan keris/kujang terdapat bahan utama yaitu, besi baja dan pamor. Logam pamor yang 

digabungkan dengan besi bertujuan untuk menambah kekuatan dan ketahanan besi dari perkaratan. Contoh logam 

pamor antara lain Nikel dan Wolfram. Apabila logam pamor dipadukan dengan baja maka paduan ini disebut baja 

pamor. Baja pamor memiliki tekstur permukaan yang sangat unik yaitu memiliki garis pamor (Damas Scene), sehingga 

memiliki nilai estetika dan nilai ekonomis yang tinggi. Pada pembuatan baja pamor  dapat  menggunakan metode Solid 

State Diffusion Bonded (SSDB). Konsep SSDB merupakan  teknik penyambungan material yang memiliki karakteristik 

yang berbeda. Komposisi material dasar dipasang berselang-seling antara baja dengan nikel, kemudian dibakar dalam 

tungku dan menjelang titik cair diberikan gaya luar dari palu yang dipukulkan oleh para penempa. 

Material tersebut selanjutnya dipanjangkan dengan cara ditempa, lalu dilipat dan kembali dipanaskan. Proses 

tersebut diulang sampai tercapai jumlah lapisan yang kita harapkan. Dari proses ini akan didapatkan  pola garis pamor 

yang tidak seragam yang disebut pola random Dalam bahasa jawa dikenal dengan nama pamor “beras wutah. Tahap 

pengerjaan awal pada pembuatan keris adalah dengan  membakar besi hingga membara di sebuah tungku tradisional 

yang berbahan bakar arang. Kemudian penempaan yang dilakukan pada saat besi masih membara. Pembakaran dan 
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penempaan dilakukan berulang-ulang sehingga besi menjadi bersih dari bahan lainnya. Lalu besi dipotong menjadi dua 

bagian yang sama panjang, selain itu nikel yang disiapkan sebagai logam pamor  pun ditempa. Kedua logam tersebut 

selanjutnya dibakar lagi. Lalu ditempa hingga lengket menjadi satu, hasil ini disebut dengan pamor. Selanjutnya lapisan 

pamor ini dipotong menjadi dua bagian. Dan disisipkan baja yang telah ditempa, lalu dibuat bentuk keris yang 

diinginkan. Tahap berikutnya adalah menghaluskan keris dari bekas tempa.  

Analisis selanjutnya adalah telaah dari buku  Theodore L, Brown, Brady (2005) Whitten, Davis, Peck, Stanley, 

analisis dasarnya “Ggl, atau potensial sel, dari sel volta, E0sel, tergantung pada setengah sel katoda dan anoda tertentu 

yang terlibat. pada prinsipnya, tabulasi potensi sel standar untuk semua katoda/anoda kombinasi yang mungkin. Sistem 

kimia yang digunakan untuk menghasilkan tegangan dan electron mengalir dalam rangkaian listrik. Sistem kimia yang 

digunakan untuk memperoleh arus listrik ini disebut sel galvanik atau sel volta. Untuk membuat diagram sel mula-mula 

ditentukan setengah sel anoda kemudian setengah sel katoda. Sepasang batang vertikal yang digunakan sebagai 

jembatan garam. Analisis dasar tersebut kemudian dikembangkan menjadi teks dasar “Potensial sel adalah jumlah 

potensial dari dua setengah reaksi redoks yang diperoleh berdasarkan data potensial reduksi standar.  Data potensial 

untuk masing-masing setengah reaksi diperoleh berdasarkan data potensial reduksi standar. Potensial Sel Reduksi 

adalah kemampuan setengah sel menyerap elektron. Potensial  reduksi standar  yang diberikan pada tabel adalah  

dilambangkan dengan dilambangkan dengan E0 saja. Reaksi redoks pada sel elektrokimia  merupakan gabungan dari 

dua setengah reaksi reduksi  di katode dan oksidasi di anode. Dengan demikian, nilai potensial sel (E0
sel) adalah selisih 

dari setengah potensial sel reduksi di katode (Ekatode)  dengan setengah potensial sel oksidasi di anode  (E0
anoda). 

 

 

Meramalkan reaksi redoks spontan: 

 Gunakan data potensial reduksi standar yang berasal dari tabel potensial reduksi standar. 

 Apabila Esel positif, maka reaksi redoks bersifat spontan. 

 Apabila Esel negatif, maka reaksi redoks bersifat tidak spontan. 

Perlindungan logam Fe dapat dilakukan dengan cara penggabungan dengan logam yang memiliki nilai potensial 

reduksi lebih besar dibandingkan dengan logam Fe.  Berikut ini adalah urutan logam berdasarkan kenaikan harga 

potesial reduksi standar: 

 

Li-K-Ba-Ca-Na-Mg-Al-Mn-Zn-Cr-Fe-Cd-Co-Ni-Sn-Pb-H2O-Sb-Bi-Cu-Hg-Ag-Pt-Au                                                                                                                                        

E0>>  

Susunan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standar disebut deret volta. Unsur logam dengan 

potensial elektroda lebih negatif ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan yang lebih positif ditempatkan di sebelah 

kanan. Semakin ke kiri kedudukan suatu logam maka logam semakin reaktif (semakin mudah melepas elektron), hal ini 

berarti pula semakin ke kiri logam merupakan reduktor yang semakin kuat. Logam Fe lebih mudah teroksidasi menjadi 

Fe2+ daripada logam nikel yang memiliki harga E0=-0,25v dan logam Wolfram memiliki harga E0=-0, 12V, sehingga 

kedua logam tersebut biasanya digunakan sebagai logam pamor. Dengan proses pemanasan sampai mencapai titik 

lelehnya perpaduan besi dan logam pamor dapat dilakukan, membentuk alloy. Logam alloy yang terbentuk diharapkan 

dapat mempersulit proses oksidasi dan menambah kekuatan dari logam. Sel elektrokimia yang mengubah energi kimia 

dari reaksi redoks spontan menjadi energi listrik disebut sel volta. Secara umum sel volta terdiri dari : 

 Anoda yakni elektroda dimana reaksi oksidasi terjadi. Karena reaksi oksidasi di anoda menghasilkan elektron, 

maka anoda bermuatan negatif (-) 

 Katoda yakni elektroda dimana reaksi reduksi terjadi. Karena reaksi reduksi  mengambil elektron dari katoda, maka 

katoda menjadi bermuatan positif(+). 

 Elektrolit yakni zat yang dapat menghantarkan listrik. 

 Rangkaian luar, yakni kawat yang menghubungkan anoda dengan katoda. 

 Jembatan garam yakni rangkaian dalam yang memungkinkan ion-ion mengalir dari setengah sel katoda dan 

sebaliknya. 

Arus Listrik mengalir dari anoda ke katoda karena ada selisih energi potensial listrik di antara kedua elektrode. 

Susunan suatu sel volta dinyatakan dengan suatu notasi singkat yang disebut juga diagram sel. 

 

Zn(s) | Zn2+(aq)  || Cu2+(s) | Cu(s) 

                                    Anoda        Rangkaian     Katoda 

Cara penulisan/Notasi sel Volta menurut IUPAC adalah reaksi pada anoda dituliskan terlebih dahulu (sisi kiri) 

diikuti reaksi pada katoda (sisi kanan). Kedua sisi dipisahkan oleh dua buah garis sebagai tanda batas yang menyatakan 

E
0

sel = E
0

katoda – E
0

anoda 
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pemisahan untuk rangkaian dalam dan rangkaian luar. Terminal sel atau elektroda dituliskan di ujung-ujung notasi sel, 

garis tunggal antara elektroda dan larutan menyatakan batas fasa (padat dan cair). 

Analisis dasar telaah dari buku keris  Hamzuri dan Arifin, M T, analisis dasar yang dihasilkan “Tanggal satu Suro 

atau Muharam merupakan Tahun Baru Hijriah yang dianggap menyimpan waktu yang disakralkan. Contohnya 

pemandian sebuah keris pustaka. Pemandian keris pustaka biasanya dilakukan satu kali dalam setiap tahunnya. Tujuan 

utama memandikan sebuah  keris pustaka  dari segala macam kotoran terutama yang dapat merusak material keris 

tersebut.  Sifat dari sebuah logam adalah korosif Laju korosif  dari sebuah material logam tidak lah sama. Laju korosi 

berbanding lurus dengan usia. Artinya  semakin lama usia material logam kemungkinan untuk terkorosi semakin besar, 

apabila tidak dilakukan penghambatan terhadap korosi tersebut.  Air yang digunakan untuk memandikan keris pusaka 

biasanya dicampur dengan jeruk purut untuk mendapatkan air dalam kondisi asam. Setelah itu, ditiriskan airnya supaya 

kondisi keris menjadi kering kembali.”Analisis dasar tersebut dikembangkan menjadi teks dasar “Pada tanggal satu 

suro di daerah Jawa biasanya dilakukan upacara penjamasan keris pusaka. Prosesi memandikan keris biasanya 

dilakukan satu kali setiap tahunnya. Terlepas dari tinjauan di luar sains, tujuan pemandian keris adalah untuk merawat 

keris yang dilakukan dengan membersihkan keris pusaka dari segala macam kotoran terutama karat yang dapat 

merusak material keris tersebut. Karat berwarna coklat yang bisa merusak keris, terjadi akibat proses korosi logam 

selama satu tahun penyimpanan keris. Peristiwa berkaratnya keris tidak bisa dihindarkan karena terjadi begitu saja dan 

merupakan perstiwa spontan. Pada proses penjamasan keris, air yang digunakan untuk memandikan keris pusaka 

biasanya dicampur dengan jeruk. Lamanya  keris di dalam rendaman air jeruk itu tergantung kepekatan kotoran yang 

menempel.” 

Hasil analisis terhadap beberapa buku menghasilkan bahwa “Korosi pada logam terjadi akibat interaksi antara 

logam dan lingkungan yang bersifat korosif, yaitu lingkungan yang lembab (mengandung uap air) dan diinduksi oleh 

adanya gas O2, CO2, atau H2S. Korosi dapat juga terjadi akibat suhu tinggi. Korosi pada logam dapat juga dipandang 

sebagai proses pengembalian logam ke keadaan asalnya, yaitu bijih logam. Logam yang terkorosi disebabkan karena 

logam tersebut mudah teroksidasi. besi merupakan bahan utama untuk berbagai konstruksi maka pengendalian korosi 

menjadi sangat penting. Untuk dapat mengendalikan korosi tentu harus memahami bagaimana mekanisme korosi pada 

besi. Korosi tergolong proses elektrokimia. Kemudian dikembangkan menjadi teks dasar  “Kotoran utama yang harus 

dihilangkan dari keris adalah akibat adanya korosi. Korosi  merupakan  interaksi antara logam dan lingkungan yang 

bersifat korosif, yaitu lingkungan yang lembab (mengandung uap air) dan diinduksi oleh adanya gas O2, CO2, atau H2S. 

Korosi terjadi karena sebagian logam mudah teroksidasi dengan melepas elektron ke oksigen di udara dan membentuk 

oksidasi logam . Laju korosi berbanding lurus dengan usia suatu material artinya semakin lama usia logam maka laju 

korosi semakin besar. Perkaratan merupakan  reaksi oksidasi yang  terjadi akibat udara dan air yang menembus 

permukaan logam. Di bawah ini merupakan reaksi perkaratan besi (yang merupakan komponen utama material keris) 

pada kondisi netral atau basa: 

                                       Anoda:Fe(s)→Fe2+(aq)+2e Eo=+0,44V 

Katoda :  ½ O2(g)+H2O (l)+2e→2OH-(aq)Eo = +0,40V 

Reduksi oksigen menjadi ion hidroksi. memiliki potensial positif.  Adanya oksigen yang larut dalam air membuat 

bagian permukaan logam mengalami reduksi dan bagian lainnya mengalami oksidasi. Pada kondisi asam, reaksi yang 

terjadi pada anode sama dengan pada kondisi netral atau basa, yakni reaksi oksidasi Fe menjadi ion Fe2+. Akan tetapi di 

katoda, O2 tidak tereduksi menjadi OH- melainkan menjadi H2O. 

 

Anoda : Fe(s) → Fe2+(aq) + 2e- 

Katoda : O2(aq) + 4H+
(aq) + 4e- → 2H2O(I) 

 

Sejumlah oksigen yang larut dalam air membuat sebagian permukaan logam mengalami reduksi dan bagian 

lainnya mengalami oksidasi. Sehingga pada satu permukaan yang sama terdapat daerah anodik dan daerah katodik. 

Pada daerah anodik daerah permukaan yang bersentuhan dengan air terjadi pelarutan atom-atom besi disertai pelepasan 

elektron membentuk ion Fe2+ yang larut dalam air, reaksinya: 

 

Fe(s)  → Fe2+(aq)  + 2e– 

 

Pada daerah katodik kelarutan oksigen dalam air meningkat, elektron yang dilepaskan oleh besi pada daerah 

anodik mengalir melalui besi menuju daerah katodik, kemudian elektron tersebut mereduksi oksigen menjadi ion 

hidroksi, reaksinya: 

½ O2(g) + H2O (l) + 2e → 2OH¬(aq) 

 

Reaksi keseluruhannya adalah:  

Fe(s)  + ½ O2(g) + H2O (l) → Fe(OH)2 (s) 

Fe(OH)2 yang terbentuk dioksidasi oleh oksigen membentuk karat. 
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Fe2+(aq) + 4OH–(aq) → Fe(OH)2(s) 

2Fe(OH)2(s) + O2(g)  → Fe2O3.nH2O(s) 

 

Reaksi keseluruhan pada korosi besi adalah sebagai berikut:  

 

4Fe(s)+3O2(g)+nH2O(l)→2Fe2O3.nH2O(s) 

                                                                                                       Karat besi 

 

Analisis teks selanjutnya adalah “Warangan Berbentuk Kristal bersifat arseikum dapat mematikan”, kemudian 

dikembangkan menjadi teks dasar “Warangan  atau Kristal senyawa As2S3 yang dicampur asam sitrat akan bereaksi 

sebagai senyawa kimiawi anti korosi. Senjata tua dari belahan Asia seperti Pokiam (pedang China) dibasuh warangan 

agar tidak berkarat”.  Analisis dasar telaah buku Arifin Putra, analisis dasarnya “Perawatan keris menggunakan 

minyak” kemudian dikembangkan menjadi teks dasar “Keris dibersihkan dengan cara mengolesi bilah keris dengan 

berbagai minyak yang bebas dari alkohol. Jenis minyak dapat menggunakan campuran dari minyak cendana, melati dan 

kenanga atau sesuai selera. analisis selanjutnya analisis dasar “Lapisan pelindung dapat untuk mencegah kontak 

langsung dengan H2O dan O2.” Kemudian dikembangkan menjadi, “Salah satu cara  pencegahan korosi pada logam 

dapat dilakukan dengan mengolesi logam dengan minyak. Hal ini dilakukan agar mencegah kontak langsung besi 

dengan O2 dan H2O.”  

Teks dasar selanjutnya merupakan ide baru dari pencegahan korosi dengan konsep elektroplating pada keris, 

analisis dasar yang dihasilkan “Di zaman modern ini, seiring dengan perkembangan teknologi penyepuhan dapat 

dilakukan dengan elektroplating. Elektroplating biasanya  dimanfaatkan untuk melindungi logam dari korosi dan 

memperbaiki penampilan benda. Biasanya benda yang disepuh terbuat dari logam yang murah seperti besi lalu disepuh 

dengan logam yang mahal supaya lebih tahan korosi seperti emas dan tembaga Contohnya pembuatan keris hiasan  

melalui proses elektroplating. Harga produk akhir menjadi jauh lebih mahal jika logam tersebut disepuh. Besi pada 

ornamen keris yang akan dilapisi dengan tembaga diletakkan sebagai katode, sedangkan sepotong logam tembaga 

murni sebagai anoda.  

 

Reaksi yang terjadi sebagai berikut: 

Katoda :   Cu2+(aq) + e–  Cu(s)  

Anoda :   Cu(s)   Cu2+(aq) +e– 

Reaksi sel :   Cu(Anoda)Cu (Katoda) 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelapisan logam pada keris hiasan biasanya dapat 

dilakukan dengan cara elektroplating. 

 

6.   Alat Ukur Penilaian Literasi sains Konteks keris 

Perumusan kisi-kisi alat ukur penilaian literasi sains yang dikembangkan berdasarkan standar isi pelajaran kimia 

SMA, disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Perumusan kisi-kisi alat ukur penilaian literasi 

sains ini meliputi aspek konteks aplikasi sains, aspek konten sains, aspek proses sains, aspek sikap sains dan indikator 

pembelajaran. Perumusan kisi-kisi ini menghasikan indikator yang telah disesuaikan dengan aspek yang lain, yaitu 

sebagai acuan untuk membuat butir-butir soal literasi sains. 

Kompetensi 2.1 yaitu menerapkan konsep reaksi oksidasi-reduksi dalam sistem elektrokimia yang melibatkan 

energi listrik dan kegunaannya dalam mencegah korosi dan dalam industri, terdiri atas 4 konteks aplikasi sains terkait 

konteks kujang yaitu penggunaan pamor dalam proses pembuatan kujang, penyimpanan kujang, jamasan kujang, dan 

perawatan kujang. Aspek konten yang sainsnya terdiri atasreaksi reduksi oksidasi, konsep reaksi reduksi oksidasi, 

potensial sel, sel Volta, korosi logam, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi,dan pencegahan korosi. Untuk aspek 

proses sains yang digunakan terdiri atas menyadari masalah, menerapkan pengetahuan, menafsirkan bukti ilmiah, dan 

mengidentifikasi kata-kata kunci. Untuk aspek sikap sains terdiri atas menunjukkan rasa tanggung jawab dan 

mengambil keputusan terhadap masalah sains yang disajikan.Pada kompetensi dasar 2.1 ini dirumuskan 23 indikator 

pembelajaran pengetahuan sains dan 9 indikator pembelajaran sikap sains yang selanjutnya dikembangkan menjadi satu 

butir soal untuk setiap indikator pembelajaran yang telah dibuat. 

Kompetensi dasar 2.2 yaitu menjelaskan reaksi oksidasi-reduksi dalam sel elektrolisis, terdiri atas 2 konteks 

aplikasi sains terkait konteks kujang yaitu pemurnian logam untuk bahan baku membuat kujang dan penyepuhan. 

Aspek konten yang sainsnya terdiri atas elektrolisis dan pencegahan korosi. Untuk aspek proses sains yang digunakan 

terdiri atas menyadari masalah, menerapkan pengetahuan, dan mengidentifikasi kata-kata kunci. Untuk aspek sikap 
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sains yaitu mengambil keputusan terhadap masalah sains yang disajikan.Pada kompetensi dasar 2.2 ini dirumuskan 4 

indikator pembelajaran pengetahuan sains dan 1 indikator pembelajaran sikap sains yang selanjutnya dikembangkan 

menjadi satu butir soal untuk setiap indikator pembelajaran yang telah dibuat. 

Pada kompetensi dasar 2.3 yaitu Menerapkan hukum Faraday untuk elektrolisis larutan elektrolit, terdiri atas 2 

konteks aplikasi sains terkait konteks kujang yaitu pemurnian logam untuk bahan baku membuat kujang dan 

penyepuhan. Aspek konten yang sainsnya terdiri atas penerapan hukum Faraday. Untuk aspek proses sains yang 

digunakan adalah menerapkan pengetahuan dalam situasi tertentu. Pada kompetensi dasar 2.3 ini dirumuskan 3 

indikator pembelajaran pengetahuan sains dan tidak terdapat indikator pembelajaran sikap sains yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi satu butir soal untuk setiap indikator pembelajaran yang telah dibuat. 

 

KESIMPULAN  

 

Penelitian awal ini telah menghasilkan sejumlah draf prototype produk pada tahap define dan design, prototype 

tersebut harus dievaluasi dan diuji kemampuannya dalam meningkatkan literasi sains siswa melalui penelitian lanjutan. 

Adapun kesimpulan dari penelitian awal ini adalah sebagai  berikut: 

1. Buku ajar kimia yang dihasilkan berdasarkan konteks batik, keramik dan keris  yang direkonstruksi untuk 

mencapai literasi sains siswa SMA memiliki karakteristik sebagai berikut. 

a. Mengikuti tahapan Klarifikasi dan Analisis Wacana sebagai komponen Model Rekonstruksi Pendidikan. Buku 

ajar ini merekonstruksi konsep-konsep dan fakta ilmiah menjadi materi pembelajaran yang disesuaikan untuk 

siswa. 

b. Sesuai dengan Standar Isi Kurikulum 2013, namun juga diperkaya dengan informasi mengenai aplikasi kimia 

dalam kehidupan sebagai materi pengayaan yang membuat pembelajaran lebih bermakna. 

c. Mengandung dimensi literasi sains dan domain literasi kimia, terutama kimia dalam konteks. Buku ini 

mengkompositkan konten benzena dan turunannya, makromolekul dan lipid,  ikatan kimia, serta elektrokimia, 

berturut-turut ke dalam konteks batik, , keramik, dan keris, sehingga melatih siswa untuk mampu menjelaskan 

fenomena di kehidupan sehari-hari melalui tinjauan kimia. 

d. Buku ajar menggunakan tahapan pembelajaran mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran STL 

2. Alat ukur penilaian literasi sains dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan langkah-langkah pengembangan 

meliputi kajian standar isi mata pelajaran kimia SMA, kajian konsep dan konten dalam buku-buku teks kimia, 

kajian kepustakaan penilaian literasi sains, dan kajian konteks dari berbagai sumber, perumusan indikator 

pembelajaran berbasis literasi sains, perumusan kisi-kisi alat ukur penilaian literasi sains, dan perumusan soal-soal 

kimia menggunakan konteks berbasis Indigenous Materials Chemistry. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh buku ajar ikatan kimia menggunakan konteks keramik 

yang direkonstruksi untuk mencapai literasi sains siswa SMA. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pengembangan dan validasi. Pada tahap pengembangan dilakukan klarifikasi dan analisis wacana untuk merekonstruksi 

struktur konten ilmu/aplikasi kimia menjadi struktur konten kimia untuk pembelajaran di sekolah sehingga dapat 

diterima siswa dan mendukung pencapaian literasi sains. Pada tahap validasi, dikumpulkan data kuantitatif untuk 

menjelaskan keakuratan produk buku ajar berupa  hasil validasi ahli terhadap konstruksi buku ajar yang diolah dengan 

CVR (Content Validity Ratio). Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar validasi untuk menguji keakuratan 

tujuan pembelajaran aspek kognitif, tujuan pembelajaran aspek sikap dan teks materi pembelajaran. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh rata-rata nilai CVR untuk keakuratan produk buku ajar adalah 0,91.  

 

Kata kunci: Literasi sains, Ikatan Kimia, Keramik, Buku Ajar 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to obtain textbook of chemical bonding is reconstructed using ceramic context 

to achieve scientific literacy of high school students. The research method used is a development and validation.  At the 

stage of development and the clarification discourse analysis to reconstruct the structure of the content of 

science/chemistry applications into the chemical structure of content for learning in schools so that students can be 

accepted and supports the achievement of scientific literacy. In the validation phase, quantitative data were collected to 

describe the accuracy of product textbook expert validation of the results in the form of textbook construction treated 

with CVR (Content Validity Ratio). The research instrument used was a sheet validation to test the accuracy of the 

cognitive aspects of learning objectives, learning objectives and attitude aspects of text learning materials. Based on 

the results obtained by the average value of the CVR for the accuracy of the product textbook is 0.91. 

 

Keywords: Science literacy, chemical bonding, ceramics and textbook 

 

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan standar isi Kurikulum 2013, ikatan kimia merupakan salah satu konsep yang dipelajari siswa SMA 

pada kelas X. Menurut Barke, et al [1], masalah yang sering terjadi pada pembelajaran ikatan kimia adalah siswa tidak 

memahami konsep partikel (atom, ion, molekul) yang terlibat dalam ikatan kimia, serta siswa kesulitan 

menghubungkan antara ikatan kimia pada dengan sifat zatnya. Untuk mengatasi hal ini diperlukan peningkatan 

kemampuan daya bayang ruang siswa yang dapat dilakukan dengan mengkaitkan struktur zat dalam pembelajaran 

ikatan kimia. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan konteks pembelajaran yang mengkaitkan ikatan kimia, 

struktur zat dan sifat-sifat yang dimilikinya.  

Salah satu konteks pembelajaran yang dapat digunakan untuk mata pelajaran kimia adalah keramik [2]. Keramik 

dapat didefinisikan sebagai material anorganik-nonlogam yang sebagian besar bersifat kristalin. Keramik mulai 

digunakan manusia sejak zaman prasejarah dan diperkirakan akan terus berkembang hingga masa depan. Keramik lebih 

keras dan kaku; lebih tahan panas dan tahan korosi dibanding logam atau polimer [3]. Semua sifat ini berhubungan 

dengan ikatan kimia yang dimiliki dan struktur zatnya. Sehingga penggunaan konteks keramik dapat membantu 

mengatasi masalah-masalah yang dialami siswa dalam pembelajaran ikatan kimia. Pembelajaran yang berbasis konteks 

juga akan lebih bermakna bagi siswa karena konten yang mereka pelajari langsung dikaitkan dan/atau dapat 

diaplikasikan di kehidupan mereka sehari-hari dan meningkatkan sikap positif terhadap kimia [4] [5]. 

Konteks yang digunakan dalam pembelajaran berkaitan dengan struktur konten ilmiah yang mungkin tidak 

sepenuhnya cocok untuk siswa. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kimia diperlukan hubungan penting antara 

konten kimia itu sendiri dengan kerangka berpikir siswa dalam kehidupannya sehari-hari perlu diberi perhatian yang 

sama. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan Model Rekonstruksi Pendidikan (Model of Educational 
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Reconstruction). Menurut Model Rekonstruksi Pendidikan, baik aspek konten maupun aspek kemampuan belajar siswa 

perlu perhatian yang sama. Oleh karena itu diperlukan suatu rekonstruksi untuk konten pembelajaran ikatan kimia 

menggunakan konteks keramik yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. 

Pembelajaran berbasis konteks (kontekstual) tentunya membutuhkan perangkat pembelajaran yang berbeda 

dengan pembelajaran konvensional. Perangkat pembelajaran yang dimaksud antara lain bahan ajar, media pembelajaran 

dan alat penilaian. Semua perangkat pembelajaran tersebut perlu direkonstruksi untuk mendukung pembelajaran yang 

berorientasi literasi sains. Penggunaan konteks dalam pembelajaran memerlukan penyusunan bahan ajar yang sesuai. 

Salah satu bahan ajar yang penting dalam pembelajaran sains adalah buku ajar/buku teks pelajaran.   

Buku ajar merupakan bahan ajar yang memiliki peranan yang dominan dan esensial dalam pembelajaran sains. 

Hal ini dikarenakan informasi dapat dituangkan secara terperinci dalam sebuah buku. Ditambah lagi, informasi dalam 

buku dapat dibaca berulang kali, direnungkan, dibedah dan didiskusikan. Namun demikian, buku-buku ajar yang ada 

selama ini lebih menitikberatkan pada konten daripada proses dan konteks, hal ini berlawanan dengan yang disarankan 

dalam PISA untuk meningkatkan literasi sains siswa [7]. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh buku ajar ikatan kimia menggunakan konteks keramik yang direkonstruksi untuk mencapai literasi sains 

siswa SMA.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan rumusan masalah umum yang diteliti adalah: 

“Bagaimanakah produk buku ajar ikatan kimia menggunakan konteks keramik sebagai sarana untuk mencapai literasi 

sains (kimia) siswa SMA?”. Permasalahan umum tersebut diuraikan menjadi submasalah berikut: 

1. Bagaimana karakteristik buku ajar ikatan kimia menggunakan konteks keramik yang direkonstruksi untuk 

mencapai literasi sains/kimia siswa SMA? 

2. Bagaimana hasil validasi ahli terhadap produk buku ajar yang telah dikembangkan? 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dan validasi. Pada tahap pengembangan 

dilakukan klarifikasi dan analisis wacana untuk merekonstruksi struktur konten ilmu/aplikasi kimia menjadi struktur 

konten kimia untuk pembelajaran di sekolah, sehingga dapat diterima siswa dan mendukung pencapaian literasi sains 

siswa. Pada tahap validasi, dikumpulkan data kuantitatif untuk menjelaskan keakuratan produk buku ajar berupa  hasil 

validasi ahli terhadap produk buku ajar yang diolah dengan CVR (Content Validity Ratio).  

Untuk mendapatkan data yang relevan dalam menjawab rumusan masalah, penelitian yang dilakukan 

menggunakan beberapa instrumen. Instrumen penelitian untuk sub masalah 1 berupa format analisis karakteristik buku 

ajar, sedangkan untuk  sub masalah  2 berupa lembar validasi kesesuaian tujuan pembelajaran dengan KD Kurikulum 

2013 serta kompetensi ilmiah PISA 2009 (untuk aspek kognitif dan sikap), lembar  validasi  teks hasil komposit konten 

dan konteks sebagai struktur konten pembelajaran dalam buku ajar, serta kesesuaian komponen-komponen pendukung 

teks (gambar, ilustrasi, sketsa dan percobaan). 

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan Pemroduksian Buku Ajar 

a. Analisis Standar Isi berupa Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum  2013 untuk konten 

ikatan kimia 

b. Analisis Kepustakaan yang berhubungan dengan konteks keramik 

c. Analisis Kepustakaan yang berhubungan dengan literasi sains dan pembelajaran literasi sains melalui STL 

2. Tahap Pemroduksian Buku Ajar 

Tahapan ini meliputi: 

a. Perumusan indikator dan tujuan pembelajaran aspek kognitif melalui analisis konteks dan konten 

b. Perumusan indikator dan tujuan pembelajaran aspek sikap melalui telaah konten dan sikap 

c. Validasi terhadap rumusan indikator dan tujuan pembelajaran aspek kognitif dan sikap  

d. Klarifikasi dan Analisis Wacana 

Pada tahap ini penelitian mulai memasuki pemroduksian wacana. Pemroduksian wacana dimulai elementarisasi  

materi untuk konten dan konteks secara terpisah. Sumber dari materi yang dielementarisasi untuk konten ikatan 

kimia adalah buku-buku teks kimia ternama, sedangkan untuk konteks keramik diambil dari buku dan 

monograf [2]; [3]. Selanjutnya dilakukan modifikasi teks-teks tersebut melalui analisis wacana yang dituangkan 

dalam tabel berikut. 

 

Tabel 1. Format Analisis Wacana Buku Teks 

Teks Asli Proses Penghalusan Teks Dasar Hasil Penghalusan 
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Langkah selanjutnya dari klarifikasi dan analisis wacana adalah mengkompositkan teks dasar konten dan 

konteks. Untuk melakukannya dibuat struktur makro teks dan lesson sequence map yang mengikuti tahap-tahap 

pembelajaran STL sebagai acuan agar pengkompositan teks dapat dikendalikan. Hasil dari tahap ini berupa teks 

komposit yang dapat digunakan sebagai konten pembelajaran 

e. Validasi terhadap teks konten pembelajaran hasil analisis wacana 

Validasi dilakukan oleh ahli pedagogi dan materi subjek. Tujuan dari validasi adalah melihat ketepatan dan 

kesesuaian konten dan konteks dalam teks, juga melihat kesesuaian teks tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

 

3. Tahap Mencari Jawaban Rumusan Masalah 

Setelah buku ajar dihasilkan pada tahap pemroduksian, maka produk ini digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian.  

a. Untuk menjawab rumusan masalah karakteristik buku ajar hasil rekonstruksi dilakukan analisis dari sudut 

pandang, ketepatan konsep, relevansi dengan kurikulum, mudah dipahami dan ilustratif, menarik minat dan 

memotivasi, serta memantapkan nilai-nilai. 

b. Untuk menjawab rumusan masalah terkait hasil validasi ahli terhadap produk buku ajar yang telah 

dikembangkan, dilakukan analisis data validasi ahli yang diolah melalui pendekatan kuantitatif dengan 

Content Validity Ratio (CVR). Data validasi ahli dianalisis sebagai berikut 

1) Menghitung nilai CVR (rasio validitas konten) 

CVR 
    

 

 
 

 

  

ne : jumlah responden yang menyatakan Ya 

N : total respon 

Ketentuan nilai CVR adalah sebagai berikut 

a) Saat jumlah responden yang menyatakan Ya kurang dari ½ total reponden maka nilai CVR = - (negatif) 

b) Saat jumlah responden yang menyatakan Ya ½ dari total responden maka nilai CVR = 0  

c) Saat seluruh responden menyatakan Ya maka nilai CVR = 1 (hal ini diatur menjadi 0.99 disesuaikan 

dengan jumlah responden). 

d) Saat jumlah responden yang menyatakan Ya lebih dari ½ total reponden maka nilai CVR = 0-0,99. 

2) Menghitung nilai CVI ( indeks validitas konten) 

Setelah mengidentifikasi sub pertanyaan pada angket dengan menggunkan CVR, CVI dihitung untuk 

menghitung keseluruhan jumlah sub pertanyaan. Secara sederhana CVI merupakan rata-rata dari nilai CVR 

untuk sub pertanyaan yang dijawab Ya. 

    
   

                     
 

[8]  

3) Kategori hasil perhitungan CVR dan CVI  

 Hasil perhitungan CVR dan CVI adalah berupa rasio angka 0-1. Sesuai tidaknya suatu unit yang 

divalidasi bergantung kepada tercapainya nilai kritis CVR. Berdasarkan tabel nilai kritis CVR yang telah 

dikalkulasi ulang untuk lima validator (α=0,1) [9], nilai kritis  adalah 0,573. Artinya hanya unit yang nilai 

CVR nya > 0,573 yang dinyatakan valid, sedangkan yang unit yang lain memerlukan perbaikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

1.  Karakteristik Buku Ajar Kimia Menggunakan Konteks Keramik 

a. Sudut Pandang  

Buku ajar yang dikembangkan menggunakan landasan dan sudut pandang literasi sains. Sudut pandang ini 

menekankan pada adanya konteks sebagai dasar untuk pembahasan konten. Hal ini dapat dilihat dari dasar 

pengembangan isi buku ajar yang mengkompositkan wacana konteks dan konten. Dengan buku ajar yang 

dikembangkan ini, diharapkan siswa dapat menggunakan pengetahuan yang dipelajari saat pembelajaran di kelas untuk 

aktif menanggapi fenomena-fenomena yang ditemui sehari-hari yaitu sifat-sifat keramik dan perannya dalam 

kehidupan. 

b.  Kebenaran Konsep 

Wacana yang dikembangkan baik untuk konten ikatan kimia maupun konteks keramik diambil dari sumber-

sumber dapat terpercaya berupa buku teks, modul dan monograf yang ditulis oleh ahli di bidangnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang termuat dalam buku ajar dapat dipertanggungjawabkan. 

Sumber-sumber ini diolah melalui analisis wacana agar sesuai sebagai konten pembelajaran. 
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c. Relevansi dengan Kurikulum 

Teks isi buku ajar disusun berdasarkan seperangkat indikator dan tujuan pembelajaran agar yang mengacu kepada 

kompetensi inti dan kompetensi dasar dari Standar Isi kurikulum 2013 yang dipadukan dengan kompetensi literasi sains 

PISA. Saran dari validator adalah bahwa perumusan indikator tidak mencantumkan konteks yang spesifik, sedangkan 

rumusan tujuan pembelajaran harus mencantumkan konteks yang spesifik. 

d. Mudah Dipahami dan Ilustratif 

Buku ajar yang dikembangkan sesuai tahapan Klarifikasi dan Analisis Wacana. Teks yang melewati proses ini 

akan lebih mudah dipahami dan sesuai untuk siswa. Selain merekonstruksi teks, proses klarifikasi dan analisis wacana 

juga merekonstruksi ilustrasi berupa gambar, simbol, sketsa atau percobaan yang ada agar sesuai untuk siswa sesuai 

pandangan reduksi didaktik. 

Selain melalui proses klarifikasi dan analisis wacana, buku teks yang dikembangkan juga berusaha 

mengintegrasikan prinsip-prinsip literasi sains. Hal ini dilakukan melalui penggunaan tahapan-tahapan pembelajaran 

STL yang dikemukakan oleh [4] yang disesuaikan dengan kriteria pembelajaran STL.  

e. Menarik Minat dan Memotivasi 

Pada buku ajar yang dikembangkan, minat dan motivasi siswa dapat dimunculkan dengan menyoroti pertanyaan 

kuriositi pada tahapan pembelajaran STL yang diintegrasikan. Pertanyaan kuriositi yang digunakan adalah “Keramik 

jenis mana yang dapat digunakan secara lebih luas? Keramik klasik atau keramik modern?” 

 

2. Hasil Validasi Ahli terhadap Konstruksi Buku Ajar yang Dikembangkan 

Pada proses rekonstruksi dilakukan validasi pada rumusan indikator dan tujuan pembelajaran aspek kognitif dan 

sikap serta teks materi pembelajaran pada buku ajar yang telah direkonstruksi. Masing-masing validasi dilakukan oleh 

lima orang dosen ahli di bidang materi subjek, pedagogi materi subjek dan ahli yang berpengalaman di bidang 

pengembangan literasi sains..  

a. Validasi Tujuan Pembelajaran Aspek Kognitif 

Aspek kognitif merupakan aspek utama dalam sebuah buku ajar. Dengan demikian tujuan pembelajaran aspek 

kognitif menjadi dasar utama dalam konstruksi materi pada buku ajar. Validasi terhadap tujuan pembelajaran aspek 

kognitif dilihat dari dua kriteria, yaitu kesesuaian dengan KD dan kesesuaian dengan kompetensi ilmiah PISA (2009). 

Hasil validasi tujuan pembelajaran kognitif dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

 

Tabel 2. Hasil Validasi Tujuan Pembelajaran Aspek Kognitif 

Kriteria Rata-rata nilai CVR (CVI) 

Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar (KD) 0,85 

Kesesuaian dengan Kompetensi Ilmiah PISA 1 

 

Hasil validasi menunjukkan bahwa secara umum tujuan pembelajaran kognitif sudah valid. Kriteria kesesuaian 

dengan KD mendapatkan nilai CVI sebesar 0,85 dari nilai maksimal sebesar 1. Tujuan pembelajaran yang dianggap 

kurang sesuai dengan KD adalah tujuan pembelajaran pada tahap kontak yang berisi pengenalan konteks. Saran dari 

validator adalah menambahkan kata “sifat fisis” dan/atau “komponen penyusun” pada tujuan pembelajaran tersebut 

sehingga sesuai dengan KD. 

Untuk kriteria kesesuaian dengan kompetensi ilmiah PISA, tujuan pembelajaran yang disusun mendapatkan nilai 

CVI sebesar 1. Artinya semua tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi ilmiah PISA. 

b. Validasi Tujuan Pembelajaran Aspek Sikap 

Aspek sikap secara eksplisit dikembangkan dalam Kurikulum 2013 melalui KI 2. Aspek sikap juga merupakan 

dimensi literasi sains. Sehingga tujuan pembelajaran aspek sikap pun disusun untuk diintegrasikan dengan buku ajar 

yang dikonstruksi. Hasil validasi dari tujuan pembelajaran aspek sikap adalah sebagai berikut  

 

Tabel 3. Hasil Validasi Tujuan Pembelajaran Aspek Afektif 

Kriteria Rata-rata nilai CVR (CVI) 

Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar (KD) 0,67 

Kesesuaian dengan Kompetensi Ilmiah PISA 0,73 

  

Hasil validasi menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran aspek sikap yang disusun masih terdapat ketidaksesuaian, 

walaupun apabila dibandingkan dengan nilai kritis yang diambil (0,573) susunan tujuan pembelajaran tersebut masih 

dapat diterima. Salah satu validator menyatakan bahwa kata kerja operasional sikap yang digunakan kurang jelas dan 

tidak umum digunakan. Perbaikan kemudian dilakukan sesuai dengan saran validator. 

c. Validasi Teks Buku Ajar yang Dikonstruksi 

Teks buku ajar yang dimaksud adalah teks yang berisi struktur materi untuk pembelajaran yang telah melalui 

proses elementarisasi dan konstruksi sesuai dengan langkah-langkah klarifikasi dan analisis wacana. Kriteria yang 

divalidasi adalah ketepatan materi (baik untuk konten maupun konteks), kesesuaian konten dengan konteks, kesesuaian 
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materi dengan kurikulum, ketepatan ilustrasi, gambar, simbol, sketsa dan percobaan serta kesesuaian materi dengan 

kemampuan siswa SMA. Hasil validasi dapat dilihat pada tabel 3. berikut. 

 

Tabel 4. Hasil Validasi Teks Hasil Konstruksi 

Kriteria Rata-rata nilai CVR (CVI) 

Ketepatan Materi (Konten dan Konteks) 0,91 

Kesesuaian Konten dengan Konteks 0,86 

Kesesuaian Materi dengan Kurikulum 0,98 

Ketepatan Ilustrasi, Gambar, Simbol, Sketsa & Percoban 0,93 

Kesesuaian Materi dengan Kemampuan Siswa SMA 0,91 

 

 Nilai CVI yang didapatkan untuk kriteria ketepatan materi adalah 0,91 dari nilai maksimal 1, yang 

menunjukkan bahwa teks hasil konstruksi memiliki ketepatan materi yang baik. Saran dari validator untuk perbaikan 

adalah mempertajam perbedaan antara konten dengan konteks, karena pada bagian tertentu hal tersebut kurang terlihat. 

Konten adalah teori-teori fundamental sedangkan konteks adalah kondisi situasional yang ditemui sehari-hari (PISA, 

2009). Hal ini dapat berakibat diterimanya teks sebagai hapalan semata.Dalam penggunaan konteks dalam 

pembelajaran, elaborasi harus jelas sehingga tidak membingungkan siswa. 

 Kriteria kedua adalah kesesuaian konten dengan konteks yang merujuk pada koherensi konten dan konteks 

pada teks. Nilai CVI yang didapatkan adalah 0,86. Saran dari validator untuk meningkatkan kesesuaian konten dan 

konteks adalah ketika mengambil contoh senyawa pada konteks untuk menjelaskan konten, keberadaannya di 

kehidupan sehari-hari perlu ditekankan. Dengan demikian siswa dapat memahami posisi konten yang sedang dibahas 

pada konteks, begitu pula sebaliknya. 

 Kriteria ketiga adalah kesesuaian dengan kurikulum. Sebuah buku ajar dikatakan baik jika mampu 

menjabarkan materi pokok yang terkandung di dalam kurikulum yang diwujudkan dalam indikator dan tujuan 

pembelajaran. Nilai CVI yang diperoleh adalah sebesar 0,98. Hal ini dapat diartikan bahwa teks sudah dapat 

mengelaborasi tujuan pembelajaran yang disusun. 

 Komponen-komponen pelengkap teks pada suatu buku seperti ilustrasi, gambar sketsa dan percobaan juga 

merupakan hal yang penting untuk menunjang pemahaman siswa. Nilai CVI yang didapatkan untuk kriteria ini adalah 

0,93 dari nilai maksimal 1 yang artinya sudah baik. Saran dari validator adalah ilustrasi, gambar dan sketsa tidak hanya 

digunakan untuk mengurangi tingkat kesukaran dari materi, tetapi juga diberikan untuk memperkuat konteks agar lebih 

menarik dan bermakna bagi siswa. Teks diperbaiki sesuai saran dari validator. 

 Kriteria terakhir pada validasi adalah kesesuaian dengan kemampuan siswa SMA. Hal ini merujuk pada 

tingkat kesukaran materi untuk dipahami siswa. Nilai CVI yang didapatkan adalah 0,91 dari nilai maksimal 1 yang 

artinya tergolong baik. Saran dari validator untuk perbaikan adalah seputar penggunaan istilah-istilah yang baru. 

Istilah-istilah ini dicari padanannya dalam Bahasa Indonesia. Penghilangan istilah-istilah sains untuk mengurangi 

tingkat kesulitan materi hanya dilakukan apabila memang tidak sesuai dengan kurikulum. Karena menurut [10] salah 

satu ciri orang yang memiliki literasi kimia adalah menghargai penggunaan istilah-istilah ilmiah. 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Karakteristik dari buku ajar ikatan kimia menggunakan konteks keramik yang direkonstruksi untuk mencapai 

literasi sains siswa SMA adalah sebagai berikut. 

a. Buku ajar memiliki sudut pandang literasi sains seperti yang didefinisikan oleh PISA 2009. Buku ajar juga 

mengandung domain literasi kimia, dengan penekanan ada pada domain kimia dalam konteks. 

b. Buku ajar dikonstruksi dari sumber-sumber yang terpercaya sehingga memiliki kejelasan dan kebenaran 

konsep yang baik. 

c. Buku ajar telah sesuai dengan Standar Isi Kurikulum 2013. Buku ajar juga diperkaya dengan informasi 

mengenai aplikasi kimia dalam kehidupan sebagai materi pengayaan berkaitan dengan pencapaian literasi 

sains yang membuat pembelajaran lebih bermakna. 

d. Buku ajar telah merekonstruksi konsep-konsep dan fakta ilmiah menjadi materi pembelajaran dengan 

menggunakan prinsip reduksi didaktik, sehingga siswa mudah memahami melalui tampilan yang ilustratif. 

e. Buku ajar mengikuti tahapan pembelajaran STL yang terdiri dari tahap kontak, tahap kuriositi, tahap elaborasi, 

tahap pengambilan keputusan, tahap nexus dan tahap evaluasi. Penyajian materi berpusat pada pertanyaan 

pada tahap kuriositi yang didesain untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk pembelajaran yang 

lebih bermakna. 

f. Buku ajar berusaha memantapkan nilai kesadaran, penghargaan dan apresiasi terhadap kontribusi ilmu kimia 

dalam pesatnya perkembangan teknologi saat ini. 
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2. Konstruksi buku ajar dinyatakan valid dilihat dari ketepatan materi (CVI=0,91), kesesuaian konten dan konteks 

(CVI=0,86), kesesuaian dengan kurikulum (CVI=0,98), ketepatan ilustrasi dan komponen pendukung teks 

(CVI=0,93) dan kesesuaian dengan kemampuan kognitif siswa SMA (CVI=0,91). 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan sebagai tahap implementasi tes diagnostik two-tier tervalidasi untuk 

menganalisis miskonsepsi siswa SMA pada  materi  hidrokarbon. Metode Analisis Deskriptif digunakan untuk 

menganalisis hasil implementasi tes diagnostik two-tier pada materi hidrokarbon. Tiga belas butir soal hasil 

validasi ulang dari delapan belas butir penelitian sebelumnya dengan CVI 0,80 dan reliabilitas 0,65 diujikan 

kepada 136 orang siswa SMA kelas XI yang berasal dari kluster 1, 2 dan 3. Hasil tes tersebut dianalisis dan 

diinterpretasikan sehingga diperoleh hasil berupa jenis  miskonsepsi pada materi hidrokarbon untuk tiap kluster. 

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk persentase lebih dari 75,00% kesamaan jenis miskonsepsi 

siswa SMA di kluster 1, 2, dan 3 terjadi pada konsep kekhasan atom karbon, ikatan antar atom dalam rantai 

karbon, rantai tertutup, dan hidrokarbon tak jenuh. 

  

Kata kunci: hidrokarbon, implementasi, miskonsepsi, tes diagnostik two-tier 

 

PENDAHULUAN 

 

Pemahaman merupakan kemampuan siswa dalam mengintepretasi, memberikan contoh, 

mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan suatu materi yang telah 

dipelajari. Tujuh aspek tersebut merupakan indikator pemahaman pada taksonomi Bloom yang telah direvisi 

Anderson dan Krathwohl, (2001: 67).  Namun, pemahaman yang dimiliki siswa sering kali bersifat parsial. 

Pemahaman parsial ini sering menyebabkan terjadinya miskonsepsi pada siswa.  

Miskonsepsi merupakan intersepsi konsep melalui suatu pernyataan yang tidak dapat diterima secara teori. 

Miskonsepsi terjadi karena siswa menyimpan pengetahuan sesuai dengan konsep yang mereka ketahui, namun 

konsep tersebut tidak sesuai dengan tinjauan ilmiah (Vosniadou dalam Tan, Daniel, et al., 2005: 6). Miskonsepsi 

pada siswa harus menjadi perhatian khusus bagi guru dan siswa itu sendiri, karena miskonsepsi bersifat berulang 

dan sangat melekat kuat pada ingatan siswa, akibatnya dapat mengganggu konsepsi berikutnya. Beberapa cara 

untuk mengidentifikasi dengan menggunakan peta konsep (Novak 1996 dalam Tuysuz), wawancara (Carl 1996 

dalam Tuysuz), dan instrumen tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat (Treagust 1995 dalam Tuysuz).  Tes 

diagnostik pilihan ganda dua tingkat  merupakan bentuk tes pilihan ganda yang dikombinasikan dengan pilihan 

jawaban dan alasan tertutup.  

Penggunaan tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat dapat mengurangi siswa menjawab pertanyaan 

dengan cara menebak, sehingga dengan tes diagnostik ini guru dapat mengetahui sejauh mana siswa memahami 

suatu materi termasuk mengidentifikasi miskonsepsi sejak awal pada proses pembelajaran. Bentuk instrumen tes 

diagnostik pilihan ganda dua tingkat terdiri dari dua bagian, yaitu butir tes essay dan butir tes pilihan ganda yang 

disertai alasan terbuka. Soal essay dibuat berdasarkan materi hidrokarbon kelas X dan XI, atau analisis silabus 

kimia SMA. Penyusunan butir tes untuk mendeteksi miskonsepsi mengikuti prinsip-prinsip dan prosedur dalam 

psikometri yaitu pengujian validitas dan reliabilitas dan diujikan secara bertahap pada beberapa responden 

dalam jumlah tertentu.  Dari hasil analisis para ahli dan implementasi di lapangan akan diperoleh perangkat 

instrumen tes yang mampu mendeteksi miskonsepsi pada materi hidrokarbon di SMA. Hasil pendeksian 

miskonsepsi dapat pula digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi hidrokarbon maupun materi lainnya kepada siswa.   

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang perlu diungkap lewat penelitian ini, 

yaitu;  

1. Bagaimanakah penyusunan Butir ter yang dapat mengungkap miskonsepsi materi hidrokarbon pada siswa 

pada kelas X dan XI di SMA sesuai dengan prinsip-prinsip psikometri ? 

2. Miskonsepsi apa saja yang dapat diungkapkan oleh butir tes yang memenuhi persayaratan pada materi 

hidokarbon di SMA yang berbeda?  
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METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu peneliti menggambarkan dan memaparkan 

hasil penelitian yang diperoleh secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang ada di 

lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian deskriptif akan menyajikan suatu gambaran secara terperinci 

mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, sehingga diperoleh satu gambaran terperinci tentang butir tes 

yang mampu mendeteksi  miskonsepsi materi hidrokarbon pada siswa. 

Populasi yang digunakan sebagai responden penelitian ini diambil dari tiga cluster SMA Negeri yang 

berada di Bandung. Sedangkan responden yang digunakan sebagai subyek penelitian adalah siswa SMA kelas X 

dan XI yang telah mempelajari materi hidrokarbon. Sampel yang diambil dari masing-masing sekolah adalah 

sebanyak 2 kelas, pemilihan kelas ini dilakukan secara acak, sehingga jumlah siswa yanag terlibat untuk cluster 

satu adalah sebanyak 39 orang, cluster dua sebanyak 44 orang, dan cluster tiga sebanyak 53 orang. Sekolah-

sekolah yang digunakan sebagai  tempat penelitian semuanya menggunakan kurikulum 2006.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen soal pilihan ganda dua tingkat materi 

hidrokarbon. Instrumen ini berupa satu set soal hidrokarbon yang telah disusun oleh peneliti lain, sehingga pada 

penelitian ini peneliti melakukan aplikasi terhadap soal yang telah dibuat untuk mengetahui profil tiga cluster 

SMA yang berbeda di kota Bandung.  

Alur penelitian yang dilakukan peneliti adalah seperti pada gambar.1 sebagai berikut; 

 

 
 

Gambar 1.  Alur Penelitian 

 

Berdasarkan alur pada gambar1, langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah butir tes 

pilihan ganda dua tingkat hidrokarbon yang telah dibuat oleh peneliti lain divalidasi oleh para pakar. Pakar 

tersebut dapat berupa dosen kimia dan juga guru mata pelajaran kimia yang telah senior. Selanjutnya butir tes 

diujikan kepada para siswa dan dilakukan perhitungan nilai reliabilitas untuk memperoleh butir yang mengukur 

miskonsepsi sesuai persyaratan secara psikometrik.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua tahapan yaitu uji validitas dan uji 

reliabilitas. Pengujian ini dilakukan terhadap butir tes kimia materi hidrokarbon yang berjumlah 18 butir.  

Validasi digunakan untuk mengukur terajat ketepatan antara butir dengan inidikator atau tujuan yang 

diukur. Validasi yang dihitung adalah validasi isi. Validasi isi merupakan derajat yang menunjukkan soal telah 

mewakili keseluruhan materi yang sedang dibahas atau tidak (McKenzie, J.F. et al.,1999:  311-312). Validasi ini 

dilakukan pada perangkat tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat pada materi hidrokarbun dihitung dengan 

rumus sebagai berikut. 

Soal pilihan ganda dua tingkat hidrokarbon 

Validasi oleh para pakar 

Ditolak (CVR < 0,59) 

Diterima (CVR ≥0,59) 

 

Perhitungan CVR 

Aplikasi produk di tiga cluster SMA berbeda 

Perhitungan reliabilitas 

Butir tes pilihan ganda dua tingkat yang 

memenuhi persyaratan  
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Validasi isi yang digunakan adalah Content Validity Ratio (CVR). CVR diperoleh berdasarkan skor yang 

diberikan oleh validator atau judgement para ahli. Lawshe, C.H. (1975) rumus yang digunakan untuk 

menghitung skor CVR adalah sebagai berikut: 

    
     ⁄

 
 ⁄

 

Keterangan : 

Ne : Jumlah validator yang menyatakan “Ya” 

N : Jumlah validator  

 

Reliabilitas suatu tes adalah kekonsistenan suatu tes atau penilaian meskipun diujikan pada orang yang 

sama (Suskie, Linda, 2007). Reliabilitas dihitung dengan menggunakan teknik Kuder-Richardson atau disebut 

juga dengan KR20. Adapun rumus perhitungan sebagai berikut: 

     
 

   
(
  
   ∑     

  
 ) 

 Keterangan : 

 K : Jumlah soal 

 St : Varians skor total 

 p : Proporsi peserta didik yang menjawab benar 

 q : 1-p 

(Arifin, Zaenal, 2012: 331). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pengujian terhadap 18 butir tes miskonsepsi siswa SMA kelas X dan XI materi hidrokarbon berdasarkan 

uji validitas dan reliabilitas diperoleh hasil sebagai berikut; 

 

a. Validitas 

Penilaian pakar terdiri dari tiga orang dosen dan delapan orang guru terhadap butir tes diagnostik 

(mikonsepsi) pilihan ganda dua tingkat materi hidrokarbon. Butir tes dikatakan valid jika nilai minimal untuk 

CVR adalah sebesar 0,59. Berikut ini hasil perhitungan pada tabel 2 dengan CVR sebagai berikut;  

 

Tabel 2 Validitas dan nilai CVR untuk 18 butir soal 

Nomor 

Soal 
CVR Validitas 

1 1,00 Valid 

2 0,64 Valid 

3 0,82 Valid 

4 0,64 Valid 

5 0,45 Tidak valid 

6 0,45 Tidak valid 

7 0,82 Valid 

8 0,45 Tidak valid 

9 1,00 Valid 

10 0,82 Valid 

11 0,64 Valid 

12 0,45 Tidak valid 

13 0,64 Valid 

14 1,00 Valid 

15 0,82 Valid 

16 0,82 Valid 

17 0,45 Tidak valid 

18 0,82 Valid 
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Dari 18 butir soal yang diuji CVR, yang dinyatakan valid adalah sebanyak 13 butir soal. Sedang butir 

yang tidak valid adalah butir no 5, 6, 8, 12, dan 17. Adapun butir tes yang dinyatakan valid oleh validator adalah 

butir tes yang dapat mengungkap miskonsepsi tampak pada tabel berikut 

 

No. Soal 
Konsep Materi Hidrokarbon 

Awal Akhir 

1 1 Unsur penyusun hidrokarbon 

2 2 Kekhasan atom karbon 

3 3 Ikatan antar atom dalam rantai karbon 

4 4 Atom karbon primer 

7 5 Atom karbon kuartener 

9 6 Identifikasi unsur H dalam senyawa 

10 7 Bentuk rantai karbon 

11 8 Rantai tertutup 

13 9 Hidrokarbon tak jenuh 

14 10 Tata nama alkana 

15 11 Jumlah ikatan rangkap pada alkena 

16 12 Jumlah ikatan rangkap tiga pada alkuna 

18 13 Reaksi adisi 

 

b. Reliabilitas 

Butir tes yang berjumlah 18 butir dan telah dinyatakan valid oleh validator, selanjutnya diujicobakan 

kepada para responden atau siswa SMA kelas X dan XI di tiga sekolah di Kota Bandung. Ujicoba ini dilakukan 

untuk mengetahui kestabilan (reliabilitas) perangkat tes. Dari hasil ujicoba lapangan akan dihitung reliabilitas 

konsistensi internal dengan rumua KR20, karena datanya berbentuk dikotomi. Dari hasil perhitungan diperoleh 

koefisien reliabilitas sebesar 0,65, maka dapat disimpulkan perangkat tes reliabel. 

 

c. Pola penyebaran hasil tiga SMAN 

Hasil yang diperoleh dari sekolah ujicoba lapangan untuk 13 butir tes materi hidrokarbon dalam bentuk 

grafik histogram sebagai berikut; 
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PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian para ahli sebanyak 13 butir tes dari 18 butir tes telah memenuhi 

persyaratan validitas dan telah memenuhi persyaratan reliabilitas. Dari 13 butir tes yang mampu 

mengidentifikasi miskonsepsi atau mendiagnosis pada materi hodrikarbon, masing-masing butir tes hanya 

28.21% 

79.49% 

92.31% 

30.77% 

41.03% 

76.92% 

74.36% 

87.18% 

82.05% 

58.97% 

53.85% 

51.28% 

41.03% 

20.45% 

81.82% 

95.45% 

50.00% 

63.64% 

59.09% 

45.45% 

97.73% 

81.82% 

75.00% 

75.00% 

79.55% 

36.36% 

52.83% 

79.25% 

98.11% 

77.36% 

86.79% 

75.47% 

45.28% 

79.25% 

100.00% 

96.23% 

88.68% 

79.25% 

73.58% 
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mengukur satu dimensi dan bukan multi dimensi, sehingga siswa tidak dibingungkan oleh pertanyaan dan 

jawaban. Tingkat kesukaran butir tergolong rendah sehingga siswa dapat memahami isi pertanyaan setiap 

butirnya dan mampu menjawab dengan benar. Heterogenitas pilihan jawaban yang diberikan pada setiap butir 

tes yang tereliminasi (lima butir tes), sehingga siswa mudah mengetahui jawaban yang benar.  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan prinsip-prisip psikometris butir tes yang memenuhi persyaratan dari 18 butir tes yang 

dapat mendiagnosis miskonsepsi materi hidrokarbon di sekolah menengah atas (SMA) hanya 13 butir tes. Butir 

tes tersebut telah memenuhi unsur validitas dan reliabilitas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam penysunan 

butir tes dengan teori ujian klasik. Data pada butir tes yang telah memenuhi persyaratan sebanyak 13 butir tes 

menunjukan jenis miskonsepsi pada ketiga SMA yang berbeda menunjukan atau menemukan miskonsepsi yang 

sama untuk persentase lebih dari 75,00% yaitu pada konsep kekhasan atom karbon, ikatan antar atom dalam 

rantai karbon, rantai tertutup, dan hidrokarbon tak jenuh. 
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ABSTRAK   

 

Penekanan Kurikulum 2013 adalah mendorong peserta didik lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, 

bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang siswa ketahui setelah menerima pelajaran.  Untuk dapat 

mengimplementasikan kurikulum 2013 diperlukan pembelajaran dengan menggunakan model yang sesuai pada 

tuntutan kurikulum tersebut. Pengembangan model ini ditujukan untuk mengetahui pencapaian keterampilan berpikir 

kritis (KBKr) siswa kelas X pada pembelajaran perkembangan konsep redoks menggunakan metode Discovery-

Inquairy. Metode penelitiannya adalah deskriptif. Subyek penelitian adalah siswa kelas X, yang dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. KBKr yang dikembangkan menurut Ennis,1989 yang meliputi 

subindikator mengidentifikasi kriteria atas jawaban yang mungkin, memberikan penjelasan sederhana, memberikan 

alasan dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subindikator mengidentifikasi kriteria atas 

jawaban yang mungkin pada kelompok tinggi, sedang dan rendah berturut-turut termasuk kriteria baik, cukup dan 

kurang. Keterampilan memberikan penjelasan sederhana dapat dicapai dengan baik oleh kelompok tinggi dan sedang, 

serta dapat dicapai dengan kriteria cukup untuk kelompok rendah. Keterampilan    memberikan alasan dapat dicapai 

baik oleh kelompok tinggi dan sedang, serta dicapai kurang oleh kelompok rendah. Keterampilan menarik kesimpulan 

dapat dicapai  dengan baik oleh kelompok tinggi, sangat baik oleh kelompok sedang dan kurang oleh kelompok rendah. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pencapaian keterampilan berpikir kritis siswa yang dikembangkan pada 

pembelajaran ini secara keseluruhan termasuk pada kriteria baik.  

 

Kata Kunci : Discovery-Inquiry, Keterampilan berpikir kritis, Perkembangan konsep reaksi redoks.  

 

ABSTRACT 

 

The Emphasis of Curriculum 2013 is to encourage learners better at making observations, asking, reason, and 

communicate what students know after receiving the lesson. To be able to implement the curriculum in 2013 required 

learning by using appropriate models to the demands of the curriculum. The development of this model is intended to 

determine the achievement of critical thinking skills (KBKr) class X on the development of learning concepts using the 

redox-Inquairy Discovery method. The research method was descriptive. Subjects were students of class X, which is 

divided into three categories, namely categories of high, medium and low. KBKr developed according to Ennis, 1989 

which includes the above criteria sub- identify possible answer, provide a simple explanation, provide reasons and 

draw conclusions. The results showed that the above criteria sub- identify possible answers to the group of high, 

medium and low respectively including both criteria, sufficient and less. Skills provide a simple explanation can be 

achieved with both high and medium groups, and can be achieved with a sufficient criterion for the low group. Skills 

provide the reasons can be achieved either by high and medium groups, and achieved less by the low group. Skills 

interesting conclusions can be reached either by the high group, the group is very good and less by the low group. The 

analysis showed that the achievement of students' critical thinking skills developed in this study as a whole, including 

the criteria either. 

 

Keywords: Discovery-Inquiry, critical thinking skills, development of the concept of redox reactions. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

Pendidikan menjadikan manusia berusaha untuk mengembangkan dirinya, sehingga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi 

mengakibatkan berkembangnya ilmu pengetahuan yang memiliki dampak positif maupun negatif, sehingga perlu 

meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan peningkatan sarana dan 
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prasarana, peningkatan tenaga profesionalisme, tenaga pendidik, dan peningkatan mutu anak didik. Peningkatan mutu 

pendidikan dan penguasaan materi merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh guru dan siswa 

[1].  

Pendidikan merupakan lembaga yang berusaha untuk membina rasio, intelek, dan kepribadian, serta membangun 

manusia dalam rangka membentuk manusia seutuhnya [2]. Dalam hal ini, siswa akan menghadapi dunia dengan penuh 

tantangan dan permasalahan. Tantangan dan permasalahan memerlukan keterampilan berpikir kritis, agar siswa dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Berpikir kritis berkaitan dengan berpikir “tingkat tinggi” seperti 

kemampuan memecahkan masalah, berpikir reflektif, berpikir kreatif, dan mengambil kesimpulan [3]. 

Dalam upaya menciptakan siswa berpikir kritis, metode yang digunakan adalah metode discovery-inquiry, karena 

metode discovery-inquiry dapat melibatkan siswa secara aktif menggunakan proses mentalnya untuk menemukan 

beberapa konsep dan prinsip materi yang sedang dipelajari [4]. 

Bahan kajian yang dipilih adalah perkembangan konsep oksidasi-reduksi (redoks). Materi ini dipilih karena 

reaksi redoks merupakan reaksi yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: proses perkaratan yang 

terjadi pada besi, pemutihan pakaian, daur ulang perak, dan lain-lain. Materi ini sering dipelajari dengan metode 

ceramah, karena reaksi redoks terdiri dari banyak konsep. Hal ini sesuai dengan Anitah yang menyatakan bahwa guru 

banyak menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan suatu konsep [5].  

Permasalahan dari penelitian ini adalah “ Bagaimana keterampilan berpikir kritis (KBKr) siswa pada 

pembelajaran perkembangan konsep redoks menggunakan metode discovery-inquiry?” Permasalahan dijabarkan 

menjadi tiga pertanyaan penelitian, yaitu (1) Bagaimana pencapaian KBKr setiap kategori siswa pada masing-masing 

sub indikator KBKr yang dikembangkan? (2) Subindikator KBKr manakah yang paling dapat dikembangkan oleh 

setiap kelompok kategori siswa? (3) Subindikator apakah yang kurang dapat dikembangkan oleh setiap kelompok 

kategori siswa? 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu 

metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena yang ada dan digambarkan apa 

adanya. Metode ini hanya memerlukan satu kelas saja dengan memberikan perlakuan pembelajaran, kemudian hasilnya 

dianalisis. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri di Kota Bandung yang berjumlah 39 orang. Siswa 

tersebut dibagi menjadi tiga kelompok kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pemilihan kelompok kategori tersebut 

berdasarkan hasil standar deviasi yang diolah dari data ulangan mata pelajaran kimia siswa sebelumnya. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes tertulis dan pedoman wawancara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pencapaian KBKr Setiap Kelompok Siswa pada Masing-Masing Subindikator 

a. Keterampilan Menyebutkan Contoh  

Pencapaian KBKr menyebutkan contoh untuk reaksi oksidasi-reduksi pada kelompok tinggi paling tinggi, dengan 

persentase 63,33%, disusul siswa kelompok sedang dengan persentase 55,58% dan kemudian siswa kelompok rendah.  

Keterampilan menyebutkan contoh merupakan suatu penerapan dari pengetahuan yang dimiliki. Mengaitkan 

informasi baru dengan informasi yang telah ada dalam ingatan siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikirnya 

[6]. Namun, siswa dengan kelompok rendah tidak mampu mengaitkan informasi tersebut, sehingga siswa kelompok 

rendah tidak dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan baik. 

Kemampuan kognitif siswa diimbangi dengan tingkat keterampilan berpikir kritis yang tinggi. Siswa yang 

memiliki kemampuan kognitif yang  tinggi pada umumnya akan memiliki keterampilan berpikir kritis yang juga lebih 

tinggi dibanding dengan siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang sedang dan rendah. Hal ini disebabkan karena 

kemampuan kognitif siswa yang tinggi mampu menunjang pengembangan berpikir kritisnya yang lebih baik [7]. 

b. Kemampuan Mengidentifikasi Kriteria-Kriteria atas Jawaban yang Mungkin 

Persentase yang diperoleh kelompok tinggi adalah 80% yang termasuk kriteria baik, sedangkan kelompok sedang 

58,03% termasuk kriteria cukup, serta siswa kelompok rendah 35,73% termasuk kriteria kurang. 

Berdasarkan hasil wawancara, siswa kelompok rendah merasa kebingungan dalam mengerjakan soal karena 

mereka semua hampir melupakan kriteria reaksi oksidasi-reduksi. Selain itu, siswa kelompok rendah tidak merasa 

tertantang untuk mencari tahu apa yang belum mereka ketahui, sedangkan siswa kelompok sedang dan tinggi, terus 

mencari tahu apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka dapatkan pada saat proses pembelajaran. Metode 

discovery-inquiry memberikan kebebasan pada siswa dalam belajar, tetapi tidak menjamin bahwa siswa belajar dengan 

tekun, penuh aktivitas, dan terarah [8]. 

c. Keterampilan Memberikan Penjelasan Sederhana 

Siswa kelompok tinggi dan sedang mampu memberikan penjelasan sederhana terkait reaksi oksidasi-reduksi 

dengan kriteria baik, dengan perolehan persentase berturut-turut sebesar 80% dan 70,3%. Namun, siswa kelompok 
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rendah memperoleh persentase 42,9%, yang termasuk kriteria cukup. Hal ini terjadi karena pemahaman dan 

penguasaan konsep dari kelompok tinggi dan sedang lebih baik dibanding dengan siswa kelompok rendah. 

Kemampuan mengumpulkan banyak informasi dan mengolah informasi yang ada membuat banyak kemungkinan 

penjelasan jawaban terhadap suatu masalah [6]. Memberikan penjelasan sederhana membutuhkan suatu pemahaman. 

Siswa kelompok rendah cukup dapat memahami materi sehingga keterampilan memberikan penjelasan sederhana 

dengan kategori cukup. 

d. Keterampilan Memberikan Alasan 

Tingkat pencapaian subindikator KBKr memberikan alasan terhadap reaksi oksidasi-reduksi paling tinggi 

diperoleh siswa kelompok tinggi dengan persentase, 80 % termasuk kategori baik, disusul siswa kelompok sedang 

dengan persentase 70,3% dengan kategori baik. Namun, siswa kelompok rendah kurang dapat memberikan alasan 

terhadap reaksi oksidasi-reduksi dengan perolehan persentase 38,1% temasuk kategori kurang.  

Pada saat pembelajaran, siswa yang mampu memberikan berbagai alasan adalah siswa kelompok tinggi. 

Walaupun demikian, siswa kelompok sedang tidak pasif. Hal ini berbeda dengan siswa kelompok rendah yang 

cenderung pasif pada saat pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, baik siswa kelompok tinggi, sedang, maupun 

rendah menyatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan sangat menarik dan dapat membuat mereka lebih memahami 

materi dibanding dengan pembelajaran yang dilakukan dengan metode ceramah. Namun, siswa kelompok rendah 

kurang dapat memberikan alasan, hal ini dikarenakan siswa kelompok rendah masih menganggap guru sebagai sumber 

informasi. 

Pada tahapan diskusi, siswa kelompok rendah menganggap bahwa ada siswa lain yang bisa menyampaikan 

alasan. Kegiatan diskusi menuntut siswa aktif berpikir. Dengan demikian, siswa akan semakin memahami suatu konsep 

sehingga mampu menyatakan atau memberikan alasan [9]. 

e. Keterampilan Menarik Kesimpulan 

Pencapaian subindikator KBKr menarik kesimpulan terhadap oksidasi-reduksi, siswa kelompok sedang 

memperoleh hasil paling tinggi dengan persentase 80% termasuk kategori baik, kemudian disusul oleh siswa kelompok 

tinggi dengan persentase 93% termasuk kategori sangat baik, kemudian siswa kelompok rendah dengan perolehan 

persentase 39,28% termasuk kategori kurang. 

Menurut siswa kelompok tinggi, sedang, maupun rendah, pembelajaran yang telah dilakukan (discovery-inquiry) 

membuat mereka mampu mengumpulkan informasi, kemudian memahami informasi tersebut sampai akhirnya 

diperoleh suatu kesimpulan.  

Informasi yang telah dikumpulkan harus diolah agar lebih bermakna [9]. Mengolah informasi artinya memproses 

informasi tersebut menjadi suatu kesimpulan. Pengolahan informasi tersebut membutuhkan keterampilan berpikir 

kritis. Keterampilan berpikir kritis dalam menarik kesimpulan didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

menghubungkan petunjuk dan fakta atau informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Dalam hal ini, siswa 

kelompok sedang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya melalui pembelajaran dengan menggunakan 

metode discovery-inquiry.  

 

2. Pencapaian Seluruh Subindikator KBKr yang Dikembangkan Setiap Kelompok Siswa 

Persentase rata-rata pencapaian KBKr setiap kelompok siswa untuk seluruh subindikator dapat dilihat pada tabel 

1. Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa rata-rata pencapaian keterampilan berpikir kritis siswa kelompok tinggi adalah 

76,66%, siswa kelompok sedang 69,44% dan siswa kelompok rendah 36,92%. Berdasarkan persentase tersebut, 

pencapaian KBKr siswa kelompok tinggi dan sedang termasuk kategori baik, sedangkan siswa kelompok rendah masih 

tergolong kurang. 

Berdasarkan tabel 1, siswa kelompok tinggi dapat mengembangkan seluruh subindikator dengan kriteria baik 

dengan perolehan persentase sebesar 80% dan 63,33%. Subindikator keterampilan menyebutkan contoh pada reaksi 

oksidasi-reduksi merupakan keterampilan dengan pencapaian paling rendah dibanding dengan subindikator lain. Hal ini 

disebabkan pada saat pembelajaran tidak banyak menampilkan contoh-contoh reaksi oksidasi-reduksi. Walaupun 

demikian, siswa kelompok tinggi mampu meyebutkan contoh reaksi oksidasi-reduksi dengan baik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh siswa kelompok tinggi yang menyatakan bahwa setelah proses pembelajaran, 

mereka terus mencari dan membaca materi. 

Subindikator keterampilan berpikir kritis yang paling dapat dikembangkan oleh siswa kelompok sedang adalah 

keterampilan menarik kesimpulan dengan perolehan persentase sebesar 93%, sedangkan subindikator KBKr yang 

kurang dapat dikembangkan adalah keterampilan menyebutkan contoh dengan perolehan persentase sebesar 55,58%. 

Hal ini dikarenakan keterampilan menarik kesimpulan merupakan implikasi dari penalaran logis yang berkembang. 

Keterampilan menyebutkan contoh kurang dapat dikembangkan dengan baik oleh siswa kelompok ini. Hal ini 

disebabkan pada saat pembelajaran tidak banyak memberikan contoh-contoh reaksi oksidasi-reduksi, sehingga siswa 

kelompok ini tidak merasa tertantang untuk mencari. Metode discovery-inquiry memberikan kebebasan pada siswa 

dalam belajar, tetapi tidak berarti menjamin bahwa siswa belajar dengan tekun [8]. 

Berdasarkan tabel 1, subindikator keterampilan berpikir kritis yang paling dapat dikembangkan oleh siswa 

kelompok rendah adalah keterampilan memberikan penjelasan sederhana dengan pencapaian sebesar 42,9%, dan 

termasuk kategori cukup, sedangkan subindikator KBKr yang kurang dapat dikembangkan adalah keterampilan 
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menyebutkan contoh. Selain berdasarkan hasil tes tertulis, hal ini tergambar pada saat pembelajaran. Walaupun siswa 

kelompok rendah cenderung pasif, tetapi mereka dapat memberikan penjelasan pada saat pembelajaran. Selain itu, pada 

saat wawancara siswa kelompok rendah mampu memberikan penjelasan terkait reaksi oksidasi-reduksi. 

Pada penelitian ini, siswa kelompok tinggi dan sedang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

dengan kriteria baik, sedangkan siswa kelompok rendah kurang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 

Kemampuan kognitif sejalan dengan kemampuan berpikir kritis [7]. Siswa kelompok rendah belum mampu memahami 

materi yang dipelajari, karena siswa sendiri yang harus menemukan konsepnya. Hal ini terbukti pada saat 

pembelajaran, dimana siswa kelompok rendah cenderung pasif. Selain itu, pada saat wawancara siswa kelompok 

rendah menyatakan bahwa mereka belum memahami materi karena guru tidak menjelaskan, akan tetapi memberikan 

pertanyaan-pertanyaan pada Lembar Pengamatan Siswa (LPS). Kebiasaan peserta didik yang menjadikan guru sebagai 

pusat dalam pembelajaran. Kebiasaan seperti ini dapat membatasi pola pikir peserta didik, sehingga kreativitas peserta 

didik tidak berkembang [1]. 

 

3. Pencapaian Subindikator KBKr pada Seluruh Siswa 

Kemampuan seluruh siswa termasuk ke dalam dua kelompok, yaitu baik dan cukup. Nilai persentase 

keterampilan menyebutkan contoh dan mengidentifikasi kriteria atas jawaban yang mungkin pada konsep redoks 

berturut-turut adalah 49,16% dan 57,92%, yang termasuk kategori cukup. Hal ini disebabkan karena keterampilan 

menyebutkan contoh dan mengidentifikasi kriteria atas jawaban yang mungkin, berada pada tahapan analisis dalam 

metode discovery-inquiry. Pada tahap analisis data, semua informasi yang diperoleh kemudian diolah dan ditafsirkan 

pada tingkat kepercayaan tertentu [2]. Hal inilah yang menyebabkan keterampilan berpikir kritis siswa termasuk 

kategori cukup. 

Siswa dapat menguasai konsep redoks dengan baik pada keterampilan memberikan alasan, memberikan 

penjelasan sederhana, dan menarik kesimpulan dengan perolehan persentase berturut-turut adalah  64,4%, 62,8%, dan 

70,76%. Seseorang yang berpikir kritis dapat memberikan alasan yang logis terhadap informasi yang dikumpulkan dan 

membuat keputusan yang dapat dipercaya [10]. Nilai rata-rata subindikator KBKr untuk seluruh siswa adalah 61%, 

yang termasuk kategori baik.  

 

KESIMPULAN 

 

1. Pencapaian KBKr untuk masing-masing kelompok siswa 

a. Keterampilan menyebutkan contoh reaksi oksidasi-reduksi untuk siswa kelompok tinggi termasuk kriteria 

baik, kelompok sedang adalah cukup, sedangkan siswa kelompok rendah termasuk kriteria  kurang. 

b. Keterampilan memberikan penjelasan sederhana reaksi oksidasi-reduksi untuk siswa kelompok tinggi dan 

sedang adalah baik, sedangkan siswa kelompok rendah termasuk kriteria cukup. 

c. Keterampilan mengidentifikasi kriteria atas jawaban yang mungkin reaksi oksidasi-reduksi paling tinggi 

adalah siswa kelompok tinggi dengan kriteria baik, disusul siswa kelompok sedang dengan kriteria cukup dan 

siswa kelompok rendah dengan kriteria kurang. 

d. Keterampilan memberikan alasan reaksi oksidasi-reduksi untuk siswa kelompok tinggi dan sedang termasuk 

kriteria baik, sedangkan siswa kelompok rendah termasuk kriteria kurang. 

e. Keterampilan menarik kesimpulan reaksi oksidasi-reduksi untuk siswa kelompok tinggi termasuk kriteria baik, 

kelompok sedang adalah sangat baik, sedangkan siswa kelompok rendah termasuk kriteria kurang.  

2. Subindikator KBKr yang dikembangkan diperoleh dengan kriteria baik oleh siswa kelompok tinggi dengan 

perolehan persentase sebesar 80% pada keterampilan mengidentifikasi kriteria atas jawaban yang mungkin, 

keterampilan memberikan alasan, dan keterampilan menarik kesimpulan pada konsep oksidasi-reduksi. 

Subindikator KBKr yang paling dapat dikembangkan siswa kelompok sedang adalah keterampilan menarik 

kesimpulan dengan persentase 93%, sedangkan untuk siswa kelompok rendah, subindikator KBKr yang paling 

dapat dikembangkan adalah keterampilan memberikan penjelasan sederhana dengan persentase 42,9% 

3. Subindikator KBKr yang kurang dapat dikembangkan oleh siswa kelompok tinggi, sedang, dan rendah adalah 

keterampilan menyebutkan contoh pada konsep oksidasi-reduksi dengan perolehan persentase berturut-turut adalah 

63,33%, 55,58%, dan 28,58%. 

4. Pencapaian kelima subindikator KBKr yang dikembangkan adalah 61% yang berarti siswa dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis dengan baik. 
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Lampiran 

Tebel 1. Persentase rata-rata pencapaian KBKr setiap kelompok siswa untuk seluruh subindikator 

No. 
Subindikator 

KBKr 

Kelompok Tinggi Kelompok Sedang 
Kelompok Rendah 

Persentase Kriteria Persentase Kriteria Persentase 
Kriteria 

1. 
Menyebutkan 

contoh 
63,33% Baik 55,58% Cukup 28,58% 

Kurang 

2. 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

80% Baik 70,3% Baik 42,9% 
Cukup 

3. 
Mengidentifikasi 

Kriteria  
80% Baik 58,03% Cukup 35,73% 

Kurang 

4. 
Memberikan 

alasan 
80% Baik 70,3% Baik 38,1% 

Kurang 

5. 
Menarik 

kesimpulan 
80% Baik 93% 

Sangat 

baik 
39,28% 

Kurang 

Rata-rata 76,66% Baik 69,44% baik 36,92% 
Kurang 
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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prosedur percobaan optimal  dan menyiapkan lembar kerja siswa 

berbasis inkuiri terbimbing pada pembelajaran koloid dengan pendekatan saintifik. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (Research and Development). Langkah-langkah yang 

dilakukan terdiri dari studi pendahuluan dan pengembangan model. Objek penelitian ini adalah LKS berbasis inkuiri 

terbimbing pada pokok bahasan koloid yang dikembangkan. Sumber data dalam penelitian yaitu siswa SMA dari salah 

satu SMA swasta di kota Bandung kelas XI sebanyak 20 siswa dan 10 orang guru kimia SMA. Instrumen penelitian 

yang digunakan adalah lembar observasi, angket respon siswa, dan penilaian guru.  Hasil optimasi prosedur percobaan 

menghasilkan kondisi optimal percobaan pembuatan koloid dengan cara kondensasi yaitu menggunakan 50 mL aquades 

yang dipanaskan pada 75°C dan 15 tetes larutan FeCl3 jenuh yang diteteskan perlahan. Hasil temuan observasi 

keterlaksanaan adalah hampir seluruh aspek penilaian pada uji keterlaksanaan praktikum menggunakan LKS berbasis 

inkuiri terbimbing dapat dikategorikan sangat baik (88,57%). Respon siswa terhadap penyajian LKS berbasis inkuiri 

terbimbing dapat dikategorikan baik (78,75%), sedangkan respon siswa terhadap pelaksanaan praktikum pembuatan 

sistem koloid dapat dikategorikan sangat baik (82,29%). Hasil temuan dari penilaian guru adalah keefektifan kalimat 

pada LKS sangat baik (98,06%), kesesuaian LKS dengan Kompetensi Dasar sangat baik (96,67%), tata letak dan 

perwajahan LKS memperoleh hasil sangat baik (100%), dan kesesuaian LKS dengan praktikum pembuatan sistem 

koloid memperoleh hasil sangat baik (97,08%). 

 

Kata kunci: Lembar Kerja Siswa, Inkuiri Terbimbing, Koloid, Prosedur Percobaan 

 

ABSTRACT 

 
This study aims to determine the optimal experimental procedures and prepare the student worksheet guided 

inquiry-based learning colloid with scientific approach. The method used in this study is a method of research and 

development. The steps consisted of a preliminary study and model development. Object of this study was guided 

inquiry worksheets on the subject of colloids developed. Sources of data in the study is high school students from one 

private school in the city as many as 20 students of class XII and 10 high school chemistry teachers. The research 

instrument used are the observation sheet, student questionnaire responses, and teacher assessment. Results of 

optimization experimental procedure generates the optimal experimental conditions by means of making colloidal by 

condensation that is using 50 mL of distilled water were heated at 75 ° C and 15 drops of saturated FeCl3 solution 

dripped slowly. Observation results are almost all aspects of feasibility assessment on the feasibility test lab using 

guided inquiry-based worksheets can be categorized as very good (88.57%). Students' response to the presentation of 

guided inquiry-based worksheets can be categorized as good (78.75%), while the response of students to the practical 

implementation of making colloidal systems can be categorized as very good (82.29%). Teacher’s assessment found 

that the effectiveness of sentence in the worksheet is very good (98,06%), the content of worksheet was matched very 

well with the content standard (96,67%), the layout and appearance of worksheets obtain very good result (100%), and 

the suitability the worksheet with the practical manufacture of colloidal system obtain very good results (97,08%). 

 

Keywords: Student Worksheet, Guided Inquiry, Colloids, Experimental Procedure 

PENDAHULUAN 

 

Hakikat ilmu kimia mencakup dua hal yang tidak terpisahkan, yaitu kimia sebagai produk dan kimia sebagai 

proses. Kimia sebagai produk merupakan pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori temuan 

ilmuwan sedangkan kimia sebagai proses merupakan kerja ilmiah. Oleh sebab itu, pembelajaran kimia dan penilaian 

hasil belajar kimia harus memperhatikan karakteristik ilmu kimia sebagai proses dan produk. 

Sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 maka pembelajaran harus dirancang berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, 

yaitu: siswa mencari tahu, belajar berbasis aneka sumber, menggunakan pendekatan ilmiah dan berbasis kompetensi [1]. 
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Proses pembelajaran harus memberikan lima pengalaman belajar pokok yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan (pendekatan saitifik) [2]. Berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran 

dan pengalaman belajar pokok tersebut maka perlu dirancang strategi pembelajaran yang membuat siswa aktif. Salah 

satu metode yang dapat membuat siswa aktif adalah pembelajaran menggunakan metode praktikum. Metode praktikum 

adalah suatu cara pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri suatu fakta yang 

diperlukan atau ingin diketahui [3]. 

Kegiatan belajar mengajar menggunakan metode praktikum lebih dipusatkan pada siswa (student centered) 

sehingga siswa dapat lebih akif dan informasi yang diberikan dalam pembelajaran akan bertahan lebih lama karena 

siswa diberi kesempatan untuk melakukan sendiri atau mengalami sendiri. Berdasarkan hal tersebut, untuk menunjang 

pembelajaran seperti yang telah dipaparkan maka diperlukan satu strategi pembelajaran yang sesuai dengan metode 

praktikum. Salah satu kegiatan belajar mengajar yang dapat diterapkan dengan metode praktikum adalah dengan 

melaksanakan kegiatan inkuiri. 

Strategi pembelajaran inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan dengan penuh percaya diri [4]. 

Salah satu tipe inkuiri adalah inkuiri terbimbing. Yang dimaksud dengan inkuiri terbimbing adalah guru hanya 

menyediakan masalah untuk diselidiki dan siswa memikirkan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang 

dikemukakan [5]. 

Secara umum, tahap-tahap proses pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran inkuiri adalah orientasi, 

merumuskan masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan [6]. 

Tahap-tahap pembelajaran tersebut sejalan dengan pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada tahap mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasi. Melalui kegiatan inkuiri diharapkan siswa dapat 

menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan informasi yang diberikan pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung sehingga dapat mendorong mereka untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Hal tersebut sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2011)[7] mengenai penerapan pembelajaran inkuiri terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa secara signifikan dengan N-gain sebesar 72,1%. Hasil N-gain uang diperoleh menunjukkan bahwa pembelajaran 

inkuiri yang diterapkan tergolong efektif dan dapat meningkatkan pemahaman konsep pada pokok bahasan koloid. 

Penelitian lain tentang pembelajaran sistem koloid juga telah dilakukan Yari (2010)[8] yaitu tentang Analisis 

Keterampilan Proses Sain Siswa SMA pada Pembelajaran Sistem Koloid Menggunakan Metode Praktikum Berbasis 

Inkuiri. 

Salah satu hal yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan praktikum dengan menggunakan pembelajaran 

inkuiri adalah menyiapkan lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa diharapkan dapat menuntun siswa ketika siswa 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum di laboratorium. 

Berdasarkan hasil survey terhadap LKS yang beredar di SMA/MA umumnya berbentuk cookbook. Lembar kerja 

siswa berbentuk cookbook (buku resep) memang mudah dilaksanakan oleh siswa, tetapi memiliki beberapa kelemahan 

seperti terlalu menuntun siswa ketika siswa melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium. Hal tersebut 

mengakibatkan guru cenderung memaksa siswa untuk memahami konsep-konsep dalam pembelajaran sehingga siswa 

tidak dapat mengutarakan pendapatnya secara signifikan dan tidak dapat mengembangkan keterampilan berpikir. Selain 

itu siswa tidak dapat menemukan sendiri informasi dari pengajaran yang diberikan karena pembelajaran berpusat pada 

guru. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka diperlukan suatu LKS yang dapat menunjang pembelajaran inkuiri. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka perlu dilakukan  penelitian dengan judul “Optimasi Prosedur 

Percobaan dan Penyiapan Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri Terbimbing sebagai Perangkat Pembelajaran Koloid 

dengan Pendekatan Saintifik”. 
 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (Research 

and Development)[9]. Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi pendahuluan dan 

pengembangan model. Pada tahapan studi pendahuluan dilakukan analisis materi koloid sesuai Kompetensi Dasar (KD), 

kajian LKS praktikum pembuatan sistem koloid pada buku-buku kimia kelas XI, survey lapangan, pembuatan 

rancangan prosedur praktikum pada topik pembuatan sistem koloid, optimasi dan validasi prosedur praktikum, dan 

pembuatan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing. Pada tahapan pengembangan model dalam penelitian ini, 

hanya sampai pada uji coba terbatas dan dilakukan uji keterlaksanaan praktikum menggunakan LKS berbasis inkuiri 

terbimbing, penjaringan respons siswa, dan penjaringan penilaian guru. Sumberdata dari tahapan studi pendahuluan 

yaitu 10 buku kimia SMA kelas XI sedangkan pada tahapan pengembangan model yang menjadi sumber data penelitian 

adalah 20 orang siswa di salah satu SMA swasta kelas XI di kota Bandung dan juga 10 orang guru kimia yang mengajar 

di SMA negeri maupun swasta di Bandung. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Analisis Karakteristik LKS Praktikum Pembuatan Sistem Koloid Pada Buku Sumber 

a. Analisis Keberadaan LKS Praktikum Pembuatan Sistem Koloid 

Tabel 1. Hasil Analisis Keberadaan LKS Praktikum Pembuatan Sistem Koloid 

No. Sumber 

Keberadaan 

LKS Praktikum Judul Praktikum 

Ada Tidak 

1 

Premono, S., Wardani, A., Hidayati, N. (2009). SMA/MA Kelas 

XI Kimia. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

√ - 
Membuat Sistem 

Koloid 

2 

Kalsum, S., Devi, P.K., Masmiami., Syahrul, H. (2009). Kimia 2 

Kelas XI SMA dan MA. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

√ - Pembuatan Koloid 

3 
Harnanto, A., Ruminten. (2009). Kimia 2 Untuk SMA/MA Kelas 

XI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
√ - Pembuatan Koloid 

4 
Permana, I. (2009). Memahami Kimia SMA/MA Kelas XI. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
√ - Pembuatan Koloid 

5 
Johari dan Rachmawati. (2010). Chemistry for 2B Senior High 

School Grade XI. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 
- √ - 

6 

Paryana, C.F., Wiyarsi, A. (2009). Mari Belajar Kimia untuk 

SMA-MA Kelas XI IPA A. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

√ - 
Membuat Sol 

Fe(OH)3 

7 
Sudarmo, U. (2004). Kimia SMA 2 Untuk Kelas XI. Jakarta: 

Erlangga. 
√ - Pembuatan Koloid 

8 Purba, M. (2006). Kimia SMA Untuk Kelas XI. Jakarta: Erlangga. √ - Pembuatan Koloid 

9 
Pasanda, L., dkk. (2007). Kimia Untuk SMA Kelas XI. Jakarta: 

Pelangi Indonesia. 
- √ - 

10 

Utami, B., dkk. (2009). Kimia Untuk SMA/MA Kelas XI Program 

Ilmu Alam. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

- √ - 

Jumlah 7 3 
 

Persentase 70% 30% 

 

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh hasil analisis bahwa dari 10 buku yang dikaji hanya 7 buku (70%) memuat LKS 

praktikum mengenai pembuatan sistem koloid dan 3 buku (30%) yaitu karangan Johari, Pasanda, dan Utami tidak 

memuat LKS praktikum pembuatan sistem koloid. 

 

b. Hasil Analisis Tipe LKS 

Berdasarkan hasil analisis terhadap 7 buku kimia SMA kelas XI yang dilakukan,  diperoleh bahwa semua sumber 

tidak membuat LKS praktikum dalam bentuk inkuiri. Namun LKS praktikum di dalamnya masih dalam bentuk 

cookbook atau buku resep. Hal tersebut dikarenakan pada bagian arahan percobaan masih terdapat kalimat perintah 

yang menyuruh siswa untuk mengikuti petunjuk yang ada dalam melakukan percobaan. 

 

2. Optimasi Prosedur Praktikum Pembuatan Sistem Koloid Fe(OH)3 

Tabel 2 Hasil Optimasi Prosedur Praktikum 

Variabel Optimasi Indikator Optimum 

Volume aquades 50 mL 

Jumlah tetesan larutan FeCl3 

jenuh 
15 tetes 

Cara penetesan Perlahan 

Suhu pemanasan aquades 75°C 

Waktu pemanasan aquades 5 menit 

 

Berdasarkan Tabel 2 bahwa hasil optimasi yang paling optimum untuk membuat sol Fe(OH)3 adalah 

menggunakan aquades sebanyak 50 mL dengan jumlah tetesan larutan FeCl3 jenuh sebanyak 15 tetes, penambahan 

tetesan larutan FeCl3 secara perlahan, suhu pemanasan aquades yang sesuai sebesar 75°C dengan waktu pemanasan 

selama 5 menit. Pembuatan sistem koloid Fe(OH)3 perlu dilakukan pemanasan untuk memberikan energi terhadap 

partikel agar dapat membentuk koloid. 
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3. Penyusunan Produk Awal (LKS Berbasis Inkuiri Terbimbing) 

Komponen yang dikembangkan dalam pembuatan LKS berbasis inkuiri terbimbing yaitu membuat judul 

praktikum sebagai pemberian informasi awal mengenai materi kimia yang akan dipraktikumkan. Terminologi 

merupakan penjelasan istilah yang mengantarkan siswa dalam memahami konsep yang akan ditemukan di dalam 

percobaan. 

Ciri khas lain dari LKS inkuiri adalah adanya fenomena. Fenomena merupakan informasi-informasi yang memuat 

kejadian atau ilustrasi yang berhubungan dengan materi percobaan dan bertujuan untuk menuntun siswa baik membuat 

rumusan masalah maupun ketika siswa melakukan percobaan. Adanya rumusan masalah dalam LKS inkuiri akan 

membantu siswa dalam memahami percobaan yang akan dilakukan sebenarnya. Hipotesis merupakan jawaban 

sementara yang dibuat oleh siswa dalam menjawab rumusan masalah. Pembuatan hipotesis akan membantu siswa 

dalam memprediksikan hasil dari percobaan yang akan dilakukan. Bagian ini membantu siswa dalam tahap mengamati 

dan menanya. 

Arahan percobaan bertujuan untuk membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Dalam 

pembelajaran inkuiri, arahan percobaan pada LKS tidak secara langsung memberi tahu siswa untuk dapat melaksanakan 

percobaan, akan tetapi melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai penuntun pelaksanaan praktikum. Bagian ini membantu 

siswa dalam tahap mengumpulkan informasi. 

Analisis data dibuat sebagai bahan evaluasi agar siswa memahami konsep yang diberikan dalam pembelajaran. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam analisis data dibuat dengan memperhatikan tahapan konsep yang akan didapat dan 

membuat pertanyaan-pertanyaan pendukung agar konsep yang diinginkan dapat tercapai. Setelah menjawab pertanyaan-

pertanyaan dalam analisis data, kemudian siswa membuat dan menuliskan suatu kesimpulan berdasarkan hasil 

percobaan yang telah dilakukan. Bagian ini membantu siswa dalam tahap mengasosiasi. 

 

4. Kualitas Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Pokok Bahasan Koloid yang 

Dikembangkan 

a. Uji Keterlaksanaan Praktikum Menggunakan Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri Terbimbing 

yang Dikembangkan pada Pokok Bahasan Koloid 

 
Gambar 1. Diagram perolehan skor persentase aspek penilaian keterlaksanaan praktikum menggunakan 

LKS berbasis inkuiri terbimbing 

Keterangan: 

(1) Membuat rumusan masalah dari fenomena yang tersedia dalam LKS; (2) Membuat hipotesis dari 

rumusanmasalah yang telah dibuat; (3) Memilih bahan yang akan digunakan dalam praktikum; (4) 

Memilih alat-alat yang akan digunakan dalam praktikum; (5) Melakukan percobaan sesuai pertanyaan 

dalam arahan percobaan; (6) Menganalisis hasil pengamatan; (7) Membuat kesimpulan. 

 

Berdasarkan pengolahan data uji keterlaksanaan praktikum menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing 

diperoleh rata-rata persentase sebesar 88,57% dan dapat dikategorikan sangat kuat. Artinya setiap komponen-komponen 

dalam LKS berbasis inkuiri terbimbing sudah dapat dilaksanakan dengan sangat baik. 
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b. Respons Siswa terhadap Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri Terbimbing yang Dikembangkan 

pada Pokok Bahasan Koloid 

 
Gambar 2. Diagram perolehan skor persentase respon siswa setiap aspek terhadap LKS berbasis inkuiri 

terbimbing 

Keterangan: 

(1.a) Menarik; (1.b) Meningkatkan minat untuk melakukan praktikum; (2.a) Kalimat pada terminology 

mudah dipahami; (2.b) Kalimat pada fenomena mudah dipahami; (2.c) Kalimat pertanyaan/perintah pada 

LKS mudah dipahami; (2.d) Kalimat pertanyaan/perintah pada LKS menuntun siswa dalam melakukan 

praktikum. 

 

Berdasarkan Gambar 2 diperoleh hasil persentase rata-rata untuk respon siswa terhadap LKS berbasis inkuiri 

terbimbing adalah sebesar 78,75%. Artinya siswa menilai bahwa seluruh aspek pada komponen lembar kerja siswa 

sudah baik. 

 

c. Respons Siswa terhadap Pelaksanaan Praktikum Menggunakan LKS Berbasis Inkuiri Terbimbing 

pada Pokok Bahasan Koloid 

 
Gambar 3. Diagram perolehan skor persentase respon siswa setiap aspek terhadap pelaksanaan praktikum 

Keterangan: 

(1.a) Kemenarikan; (1.b) Tidak membosankan melakukan percobaan; (1.c) Menimbulkan miat untuk 

mempelajari materi pembuatan sistem koloid; (2.a) Mudah dalam pengerjaannya; (2.b) Menggunakan alat 

dan bahan sederhana yang ada di laboratorium; (3.a) Memudahkan saya dalam memahami materi 

pembuatan sistem koloid. 

 

Berdasarkan Gambar 3 diperoleh persentase rata-rata hasil respon siswa terhadap pelaksanaan kegiatan praktikum 

pembuatan sistem koloid adalah sebesar 82,29%. Artinya pelaksanaan praktikum pembuatan sistem koloid Fe(OH)3 

sangat menarik bagi siswa, sangat mudah untuk dilakukan, dan sangat memudahkan siswa dalam memahami materi 

pembuatan sistem koloid. 
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d. Penilaian Guru terhadap Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri Terbimbing yang Dikembangkan 

pada Pokok Bahasan Koloid 

 
Gambar 4. Diagram perolehan skor persentase penilaian guru setiap aspek terhadap LKS berbasis inkuiri terbimbing 

 

Berdasarkan Gambar 4 diperoleh hasil temuan dari penilaian guru adalah keefektifan kalimat pada LKS sangat 

baik dengan persentase rata-rata sebesar 98,06%, kesesuaian LKS dengan Kompetensi Dasar (KD) sangat baik dengan 

persentase sebesar 96,67%, tata letak dan perwajahan LKS memperoleh hasil sangat baik dengan persentase 100%, dan 

kesesuaian LKS dengan praktikum pembuatan sistem koloid memperoleh hasil sangat baik dengan persentase sebesar 

97,08%. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebesar 70% buku kimia yang beredar di SMA/MA telah mencantumkan lembar kerja siswa praktikum pada 

materi pembuatan sistem koloid dan tipe lembar kerja siswa praktikum tersebut masih berbentuk cookbook 

(buku resep). 

2. Kondisi optimum dalam percobaan pembuatan sistem koloid dengan metode kondensasi adalah menggunakan 

volume aquades sebanyak 50 mL, jumlah tetesan larutan FeCl3 jenuh sebanyak 15 tetes, penetesan larutan 

FeCl3 jenuh dilakukan secara perlahan, suhu pemanasan aquades sebesar 75°C, dan waktu pemanasan aquades 

selama 5 menit. 

3. Karakteristik LKS pembuatan koloid berbasis inkuiri terbimbing yaitu LKS terdiri dari komponen judul 

praktikum, terminologi, fenomena, arahan membuat rumusan masalah dan hipotesis, arahan merancang dan 

melakukan percobaan, dan arahan menganalisis data dan membuat kesimpulan. 

4. Pelaksanaan praktikum dengan menggunakan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing sangat baik 

dalam menuntun siswa melaksanakan kegiatan praktikum pembuatan sistem koloid menggunakan sistem 

kondensasi. 

5. Respon siswa terhadap lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan koloid tergolong 

baik sedangkan terhadap pelaksanaan praktikum pembuatan sistem koloid menggunakan lembar kerja siswa 

berbasis inkuiri terbimbing tergolong sangat baik. 

6. Penilaian guru terhadap lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing yang dikembangkan pada pokok 

bahasan koloid menggunakan kalimat yang efektif, sangat sesuai dengan Kompetensi Dasar, mempunyai tata 

letak dan perwajahan yang sangat baik, dan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing yang dikembangkan 

sangat sesuai dengan praktikum pembuatan sistem koloid. 
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ABSTRAK 

 

Kehidupan masyarakat di dunia selalu berkembang dari masa ke masa. Perkembangan ini berlangsung makin 

cepat di abad ke-21 ini. Untuk menghadapi tantangan perkembangan cepat ini, mahasiswa perlu dipersiapkan dengan 

pembekalan melalui inovasi pembelajaran.  Inovasi  perlu dilakukan mengingat masa kini dan mendatang perlu diatasi 

perkembangan cepat Ipteks, keterbatasan ruang dan waktu belajar, serta heterogenitas mahasiswa. Dalam hal ini 

penggunaan ICT dapat memberikan solusi sebagai inovasi dalam pembelajaran. ICT diperlukan  untuk dapat menjelaskan 

materi kimia, terutama dalam meningkatkan keterampilan generik sains dan berpikir tingkat tinggi mahasiswa. Kedua 

macam keterampilan ini ditujukan agar mahasiswa dipersiapkan menghadapi persaingan bebas masa kini dan mendatang. 

Beberapa penelitian pembelajaran kimia di antaranya pada topik ‘laju reaksi’ dan ‘elektrolisis’ telah  dilakukan dengan 

metode kuasi eksperimen control group pretest-posttest design pada perkuliahan Kimia Dasar dan Kimia Sekolah. 

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan keterampilan generik sains dan berpikir tingkat tinggi mahasiswa dengan 

menggunakan ICT secara a-syncronous. Hasil penelitian menyarankan perlunya dikembangkan lebih lanjut model 

pembelajaran kimia menggunakan ICT synchronous untuk mengembangkan model mental mahasiswa dengan multipel 

representasi yang lebih lengkap. 

 

Kata kunci: Inovasi , pembelajaran kimia, ICT, berpikir tingkat tinggi 

 

ABSTRACT 

 
Life in the world society  always develop along periods. This development conduct faster in the 21st century. 

Students should be prepared to face the rapid development through courses innovation.  The innovation should be done 

because nowadays and in the next period there are rapid development in science and technology, limitation of space and 

time for learning, and also heterogenity among students. In these case ICT application could be given solution as 

innovation in some courses. ICT needed to explain chemistry subject matter, especially to improve students’ generic 

science skills and higher order thinking skills. These two kinds skills will directed them to face global competition 

nowadays and after. Some educational reseachs in Chemistry of ‘rate of reaction’ and ‘electrolysis’ topics have been done 

in Fundamental Chemistry and School Chemisrty courses.  They used quasi experimental control group pretest-asiscience 

skills  and higher order thinking skills using a-synchronuos ICT. It was suggested to develop further models of learning 

using syncronous ICT to develop students’ mental model with completed multiple representation. 

 

Key words: innovation, chemistry models of learning, ICT, higher order thinking.  

 

PENDAHULUAN  

 

Kehidupan masyarakat di dunia selalu berkembang dari masa ke masa. Tantangan masa kini dan mendatang adalah 

dalam menghadapi persaingan global. Untuk menghadapi tantangan tersebut, masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan 

keterampilan berpikir tingkat tingginya. Keterampilan ini sangat perlu dikembangkan melalui pembelajaran. Hal lain yang 

perlu diatasi dalam pembelajaran masa kini dan mendatang adalah makin banyaknya jumlah siswa, kurangnya waktu 

belajar dan heterogenitas kemampuan siswa. Hal ini dapat diatasi melalui penggunaan ICT mengingat luasnya daerah 

Indonesia, serta kesulitan akses Iptek yang perlu ditingkatkan, agar segara terjadi pemerataan informasi yang berakibat 

meratanya keterampilan berpikir tingkat tinggi pebelajar. Upaya ini akan menyebabkan meningkatnya  
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Berpikir IPA dalam bentuk  keterampila generik sains merupakan salah satu komponen berpikir tingkat tinggi [1]. 

Berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan melalui pembelajaran IPA bergantung pada karakteristik konsep yang dipelajari 

[2]. Penggunaan ICT berupa multimedia interaktif telah dikembangkan dan diimplementasikan pada topik ‘laju reaksi’ 

ternyata dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA di Ternate [3]. Selanjutnya multimedia interaktif lain 

pada topik ‘elektrolisis’ juga telah dikembangkan dan berhasil meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa suatu 

UIN di Bandung [4]. Model-model pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari hasil penelitian Hibah Pascasarjana [5], 

sangat menarik untuk diimplementasikan lebih lanjut sebagai inovasi dalam pembelajaran Kimia Dasar dan Kimia Sekolah, 

mengingat mahasiswa calon guru kimia masih memerlukan peningkatan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan generik 

sains. Mengingat sangat heterogennya para mahasiswa maka penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi inovatif 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran para calon guru kimia, selain memberikan percontohan bagi calon guru untuk 

merancang model-model pembelajaran sejenis bagi para siswanya kelak. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian implementasi untuk inovasi pembelajaran di Jurusan Pendidikan Kimia 

suatu universitas di Bandung. Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen desain pretes-postes dengan kelompok kontrol 

yang dilakukan antara 13 Sep-27 Sep 2012 dan 13 Sep- 2 Okt 2012.  

Untuk implementasi model ‘laju reaksi’ di perkuliahan Kimia Dasar, subyek penelitian pada kelas eksperimen 33 

orang dan kelas kontrol 40 orang. Pemilihan perkuliahan Kimia Dasar dianggap cocok karena perkuliahan ini berlangsung 

di semester satu. Jadi karakteristik mahasiswa mirip dengan siswa SMA dan dapat dianggap pemantapan penguasaan 

konsep kimia tentang ‘laju reaksi’ dengan sedikit tantangan untuk berpikir kreatif sebagai salah satu keterampilan berpikir 

tingkat tinggi.  

Model ‘elektrolisis’ diimplementasikan pada perkuliahan Kimia Sekolah, dengan subyek penelitian pada kelas 

eksperimen 30 orang dan kelas kontrol 34 orang. Perkuliahan ini dipilih karena merupakan perkuliahan yang bertujuan 

mendalami penguasaan konsep ‘elektrolisis’ sebagai bekal untuk penyusunan SAP pada perkuliahan Strategi Pembelajaran 

Kimia.  

Hasil belajar calon guru kimia pada topik ‘laju reaksi’ dan ‘elektrolisis’ diukur menggunakan tes, sedangkan 

tanggapan mahasiswa dijaring melalui angket. Data dianalisis dengan bantuan SPSS untuk menemukan perbedaan N-gain 

[5] hasil implementasi kedua perkuliahan. Data kualitatif dianalisis dengan persentase. 

Pada kedua perkuliahan tersebut melalui penelitian ini yang terpenting adalah pembelajaran menggunakan ICT [5] 

dan [6].. Dengan demikian diharapkan mahasiswa akan menguasai penggunaan ICT untuk meningkatkan berpikir tingkat 

tingginya yang berupa keterampilan generik sains dan berpikir tingkat tinggi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Implementasi Model Pembelajaran ’Laju Reaksi’ 

 Hasil implementasi model ‘laju reaksi’ meliputi peningkatan penguasaan konsep, keterampilan generik sains dan 

keterampilan berpikir kreatif.  

a. Penguasaan Konsep ’laju reaksi’  

Hasil penguasaan konsep ‘laju reaksi’ pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada gambar 1 
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Gambar 1.  Pemahaman konsep ‘laju reaksi’ pada pre tes, pos tes dan N-gain  

 

b. Penguasaan Keterampilan Generik Sains melalui model pembelajaran ’laju reaksi’  

Penguasaan keterampilan generik sains (KGS) mahasiswa calon guru kimia      meliputi 5 indikator dapat dilihat pada 

gambar 2  

 

 
 

Gambar 2. Penguasaan keterampilan generik sains pada topik ‘laju reaksi’ 

 

Keterangan: KGS 1: pengamatan tak langsung, KGS 2:bahasa simbolik, KGS3: hubungan sebab-akibat, KGS4: pemodelan 

matematik, KGS 5:  membangun konsep 

 

Uji  perbedaan N-gain kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk setiap indikator KGS menunjukkan KGS 1 dan KGS 2 

tidak berbeda signifikan dengan taraf signifikansi masing-masing 0,886 dan 0,112; sedangkan KGS 3,4,5 menunjukkan 

perbedaan signifikan dengan taraf signifikansi 0,000. 

  

c. Penguasaan Keterampilan Berpikir Kreatif melalui model pembelajaran ’laju reaksi’  

 Penguasaan keterampilan berpikir kreatif (KBKr) mahasiswa setelah diuji statistik ternyata penguasaan keterampilan 

berpikir kreatif kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berbeda secara signifikan, dengan taraf signifikansi 0,03  

Selanjutnya pencapaian indikator-indikator keterampilan berpikir kreatif oleh mahasiswa dapat dilihat pada tabel 1. 

Keterangan tabel tersebut meliputi KBKr 1: Membangkitkan keingintahuan dan hasrat ingin tahu; KBKr 2: Membangun 
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pengetahuan yang telah ada; KBKr 3: Memandang informasi dari sudut pandang yang berbeda; KBKr 4: meramal dari 

informasi yang terbatas. Berdasarkan uji statistika ternyata bahwa KBKr 1, KBKr 2, KBKr 4 berbeda secara signifikan 

dengan taraf signifikansi lebih kecil dari 0.05; sedangkan KBKr 3 tidak berbeda signifikan dengan taraf signifikansi 0,444. 

 
Tabel 1.  Persentase Perolehan Skor Postes dan Pretes Masing-Masing Indikator Keterampilan Berpikir Kitis Kelas 

Eksperimen dan Kontrol 

NO KBK 
Kelas Kontrol  Kelas Eksperimen  

Pretest Post test %N-Gain  Pretes Post tes %N-Gain  

1 KBKr 1 50 70 37 49 89 31 

2 KBKr 2 60 72 16 75 92 29 

3 KBKr 3 64 80 32 87 97 23 

4 KBKr 4 39 47 5 44 62 29 

 

d. Tanggapan mahasiswa terhadap model pembelajaran ‘Laju Reaksi’ 

Terhadap model pembelajaran ‘laju reaksi’ mahasiswa berpendapat bahwa model pembelajaran tersebut menuntut 

berpikir (87 %), mahasiswa hanya kadang-kadang sulit memahami konsep-konsep kimia (85 %), mahasiswa jarang 

menggunakan sofware dalam pembelajaran kimia (62 %). Sebagian besar mahasiswa menyukai belajar menggunakan 

sofware (85 %), dan belajar menggunakan ICT dapat mempermudah perkuliahan (54 %), selama perkuliahan menggunakan 

model ‘laju reaksi’ mahasiswa termotivasi belajar (93 %).  

Bagian animasi dari model pembelajaran ‘laju reaksi’ yang paling menarik (100 %), model perkuliahan ‘laju reaksi’ 

perlu dikembangkan untuk perkuliahan lain (90 %). Perkuliahan dengan multimedia interaktif menarik (97 %), perkuliahan 

yang dilakukan melalui demonstrasi, praktikum, diskusi menarik (79 %). 

  

2. Hasil Implementasi Model Pembelajaran ’elektrolisis’ 

 

Hasil implementasi pembelajaran ‘elektrolisis’ menunjukkan peningkatan penguasaan konsep elektrolisis mahasiswa, 

peningkatan penguasaan keterampilan generik  sains, dan peningkatan berpikir kritis.  

  

a.  Penguasaan Konsep ‘elektrolisis’  

Hasil penguasaan konsep elektrolisis dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.  
Persentase 

Pencapaian Skor 

Rata-Rata Pretes, 

Postes dan N-gain 

pada topik 

‘Elektrolisis’  

 

 

b. Penguasaan keterampilan generik sains melalui model pembelajaran ‘elektrolisis’ 

Secara umum penguasaan keterampilan generik sains mahasiswa kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berbeda 

secara signifikan, dengan taraf signifikansi 0,466. Namun demikian pencapaian tiap-tiap indikator KGS pada kelas 

eksperimen secara umum lebih rendah dari pada kelas kontrol, kecuali KGS 3 (bahasa simbolik) dan KGS 4 (hukum sebab-
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akibat). Hal ini menunjukkan keunggulan pembelajaran ‘elektrolisis’ melalui software lebih unggul hanya pada kedua 

aspek tersebut pada pencapaian KGS mahasiswa calon guru kimia. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Pencapaian indikator KGS mahasiswa pada  kelas kontrol dan eksperimen 

Keterangan:  KGS 1:pengamatan langsung, KGS 2: pengamatan tak langsung, KGS 3: bahasa simbolik, 

KGS 4:hukum sebab-akibat, KGS 5: inferensi logika, KGS 6: kerangka logika taat asas, 

KGS 7: membangun konsep, KGS 8: pemodelan matematika 

 

c. Penguasaan keterampilan berpikir kritis melalui model pembelajaran ‘elektrolisis’ 

Penguasaan keterampilan berpikir kritis (KBK)  yang dicapai mahasiswa dapat dilihat pada tabel 2.  Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa kemampuan penguasaan berpikir kritis mahasiswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak 

berbeda secara signifikan.  

       

Tabel 2.  Persentase Perolehan Skor Pretes, Postes, dan N-gain Indikator KBK 

 Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

NO KBK 
Kelas Kontrol  Kelas Eksperimen  

Pretest Post test %N-Gain  Pretes Post tes %N-Gain  

1 KBK 1 61 83 34 55 80 39 

2 KBK 2 60 84 30 41 74 34 

3 KBK 3 25 53 34 27 57 38 

4 KBK 4 19 51 33 21 48 33 

 

d. Tanggapan  mahasiswa terhadap model pembelajaran ‘elektrolisis’ 

Berdasarkan jawaban mahasiswa terhadap angket ternyata model pembelajaran elektrolisis mempunyai banyak 

manfaat (48 %), dapat meningkatkan berpikir kritis (42 %), memerlukan media (61 %), mahasiswa termotivasi untuk 

menjawab pertanyaan/soal dalam media dan mendorong untuk merumuskan konsep dengan benar ( 31 %) 

 

3. Pembahasan 

Hasil implementasi pembelajaran ‘laju reaksi‘ pada perkuliahan Kimia Dasar menunjukkan bahwa kelompok 

eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol, baik dari segi peningkatan pemahaman konsep, keterampilan generik sains, 

maupun keterampilan berpikir kreatif mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok kontrol yang menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab ternyata dapat ditingkatkan apabila menggunakan multimedia interaktif yang 
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meningkatkan berpikir kreatif mahasiswa. Hal ini juga menunjukkan bahwa keterampilan generik sains mahasiswa kelas 

eksperimen juga dapat ditingkatkan lebih tinggi dari pada dengan cara pembelajaran di kelas kontrol. Hal ini menunjukkan 

kesejalanan dengan [5] dan [6] yang menyatakan bahwa pembelajaran melalui multimedia interaktif dapat meningkatkan 

keseriusan belajar mahasiswa. 

Untuk itu keterampilan generik sains sebagai keterampilan berpikir kimia dan keterampilan berpikir kreatif 

mahasiswa juga dapat ditingkatkan melalui pembelajaran yang sama, sesuai dengan penelitian lain [7] yang telah 

menunjukkan bukti yang serupa menggunakan sofware yang sama.  

Sebaliknya implementasi pembelajaran ‘elektrolisis’ ternyata memperoleh hasil yang sama baik untuk kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol yang menggunakan model inkuiri terbimbing. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

meningkatkan pemahaman konsep elektrolisis, keterampilan generik sains [1], dan keterampilan berpikir kritis [8] dapat 

berlangsung sama baik melalui model pembelajaran yang menggunakan multimedia interaktif maupun model inkuiri 

terbimbing. 

Berdasarkan tanggapan mahasiswa ternyata mereka sangat menyambut baik pembelajaran yang berbasis ICT, karena 

bermanfaat untuk membimbing pemahaman konsep kimia, dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan. Dengan 

demikian mahasiswa juga mempunyai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan generik sains, keterampilan berpikir 

tingkat tinggi (berpikir kreatif dan berpikir kritis. 

 

KESIMPULAN 

 

 Sebagai kesimpulan penelitian dapat dinyatakan bahwa penguasaan konsep kimia mahasiswa calon guru pada topik 

‘laju reaksi’ lebih baik dari pada pembelajaran ‘elektrolisis’. Demikian pula penguasaan keterampilan generik sains 

mahasiswa, namun penguasaan keterampilan generik sains ‘hubungan sebab-akibat’, ‘pemodelan matematik’dan 

‘membangun konsep’ lebih baik. 

 Penguasaan keterampilan berpikir kreatif mahasiswa calon guru kimia pada topik ‘laju reaksi’ lebih baik dari pada 

penguasaan berpikir kritis yang dipelajari melalui topik ‘elektrolisis’.  

Tanggapan mahasiswa calon guru kimia terhadap pembelajaran ‘laju reaksi’ dan ‘elektrolisis’ yang berbasis ICT 

secara a-synchronous sangat baik, karena belajar menggunakan multimedia interaktif yang dapat mengarahkan pencapaian 

tujuan-tujuan pendidikan secara lebih terencana. Namun alangkah lebih baik bila dapat dilakukan diskusi langsung melalui 

LMS dalam pembelajaran ICT syncronous. 
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ABSTRAK 

 

KTSP mendorong terwujudnya proses pembelajaran bermakna yang menekankan pada learning to know, 

learning to do, learning to be dan learning to live together. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas: (1) 

proses belajar dan (2) hasil belajar kimia, materi pokok lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi dengan 

model Cooperative tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada siswa SMK. Rancangan penelitian adalah tindakan 

kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa SMK kelas X kompetensi keahlian Teknika 

Kapal Penangkap Ikan (TKPI) yang berjumlah 30 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model 

Cooperative tipe TAI dapat meningkatkan kualitas proses belajar sekitar 61% siswa telibat untuk berpartisipasi aktif 

selama proses pembelajaran, dan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, di akhir siklus ke II sebanyak 75% 

siswa telah mencapai skor di atas KKM (70) 

 

Kata Kunci: Cooperative TAI, Hasil Belajar, Kualitas Proses  

 

ABSTRACT 

 

KTSP encourages a concrete form of a meaning teaching learning process that stress on learning to know, 

learning to do, learning to be and learning to live together. The research is aimed to increase the quality of  (1) 

learning process and (2) learning outcome of chemistry, main subject of chemical element symbol, chemistry formula 

and equation relation using cooperative model Team Assisted Individualization Type on vocational students. Research 

plan is class action implemental on two cycle. The subject of the research are thirty students of X grade of TKPI skills 

competenly. The result of the research shows that the use of cooperative TAI model increase 61 % of the  quality of 

learning process. Students involved to participate actively during learning process and also able to increase quality of 

students learning outcomes, at the end of second cycle 70 % students have achieved scores above. 

 

Key Word: Cooperative TAI, Learning Outcome, Quality Process  

 

 

Pembelajaran ilmu kimia di sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan mata pelajaran adaptif disemua 

jenjang sesuai bidang keahliannya. Hal tersebut sesuai Permen No. 22 (2006) bahwa mata pelajaran adaptif harus 

diaplikasikan pada bidang keahliannya sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan ciri dari mata 

pelajaran produktif. Guru memiliki peranan yang penting dalam merealisasikan peningkatan kualitas pembelajaran 

(efektifitas belajar dan tercapainya tujuan) di kelas dengan menerapkan berbagai strategi dan model pembelajaran yang 

inovatif (Nur, 2000). Alternatif inovasi yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa agar terjadi peningkatan 

kualitas proses dan hasil belajar (Mulyasa, 2006). Sejumlah besar materi Ilmu Kimia terdiri dari konsep-konsep yang 

abstrak (Kean dan Middlecamp, 1984) yang harus diajarkan dalam waktu yang relatif singkat. Kurang fokusnya siswa 

pada saat pelajaran dimulai dan tersitanya alokasi waktu diluar perencanaan yang sudah dibuat, juga menyebabkan 

pengajaran beberapa konsep ilmu kimia di SMK mengacu pada transfer pengetahuan untuk mengejar target kurikulum. 

Selain itu, pengajaran dengan transfer pengetahuan tidak dapat mendorong siswa berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, kreatif dan menerapkan kecakapan hidup (Mulyasa, 2006).  

Slavin (1995) mengatakan, bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam 

belajar secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Pandangan 

konstruktivistik menyatakan bahwa dalam belajar siswa merespon pengalaman-pengalaman pancaindra dengan 

mengkonstruksi suatu skema atau struktur kognitif dalam otak. Individu berusaha memahami situasi atau fenomena 

apapun yang mereka jumpai dalam kehidupan. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah terbentuknya struktur kognitif 

yang berupa keyakinan, pengertian, atau penalaran sebagai pengetahuan subjektif siswa (Gadner, 1991).  

Berdasarkan Tobin et al (dalam Dasna, 2003), belajar juga memiliki dimensi sosial. Tanggung jawab untuk 

belajar dan pemahaman terletak dalam diri siswa sendiri. Walau demikian, siswa perlu waktu untuk mengalami, 

merefleksikan pengalaman dikaitkan dengan pengetahuan awal mereka, dan menyelesaikan berbagai masalah yang 
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muncul. Siswa perlu waktu untuk mengklarifikasi, mengelaborasi, mendeskripsikan, membandingkan, menegosiasikan, 

dan mencapai konsensus mengenai makna suatu pengalaman yang mereka peroleh.  

Good dan Brophy (dalam Harianto, 2012) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses yang dilakukan 

seseorang dalam memperoleh sesuatu yang baru dalam bentuk perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman-

pengalaman itu sendiri (belajar). 

Apabila pembelajaran ilmu kimia didominasi dengan metode ceramah maka pelajaran ini dapat menjadi mata 

pelajaran yang tidak menarik, monoton, membosankan, menjenuhkan dan bahkan menakutkan bagi siswa karena 

banyak rumus kimia dan konsep-konsep abstrak yang harus dihafalkan. Nilai rata-rata ulangan harian materi lambang 

unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 70, pada 

semester satu tahun pelajaran 2012/2013 sebesar 60,5. Skor rata-rata yang hampir sama juga diperoleh pada tahun 

pelajaran sebelumnya, 2011/2012 yang diambil sebelum remidi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada 

standar kompetensi masih belum sesuai dengan penentuan batas pencapaian ketuntasan belajar (mastery learning).  

Bila pengajar bertanya tidak ada siswa yang dapat menjawab dengan baik, bila diberikan kesempatan bertanya, sangat 

jarang siswa mengajukan pertanyaan. Kedaan tersebut dapat mengindikasikan bahwa siswa kelas X mengalami 

kesulitan memahami konsep-konsep rumus kimia dan tata namanya yang merupakan materi kimia cukup abstrak.  

Pengajar juga menyadari bahwa, metode pembelajaran yang diterapkan masih didominasi oleh penggunaan metode 

ceramah sehingga sebagian besar siswa pasif dan pembelajaran berpusat pada guru. 

Hasil penelitian Muhadi dan Hidayah (2002) menemukan bahwa siswa kelas II SMU di Purwosari kabupaten 

Pasuruan mengalami kesalahan dalam memberi nama dan menuliskan rumus kimia. Persentase yang dapat memberi 

nama, menuliskan rumus kimia, dan menuliskan struktur lewis asam-asam okso, sebanyak 38%, 56% dan 5%. 

Sehingga kemampuan siswa dalam tiga hal tersebut termasuk dalam kategori rendah. Penelitian serupa dilakukan 

Schmidt (2000:253) dalam (Muhadi dan Hidayah, 2002) menemukan bahwa banyak siswa sekolah menengah kelas 11, 

12 dan 13 di Jerman mengalami kesalahan dalam memberikan nama garam-garam okso. Hasil penelitian Setyawati 

(2009) menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif dan konvensional 

terhadap peningkatan proses dan hasil belajar pada konsep tata nama senyawa dan persamaan reaksi. 

Model pembelajaran kooperatif dapat terlaksana dengan baik jika dapat ditumbuhkan suasana belajar yang 

memungkinkan diantara siswa serta antara siswa dan guru merasa bebas mengeluarkan pendapat dan idenya (Arifin, 

2005) serta bebas dalam mengkaji serta mengeksplorasi topik-topik penting dalam kurikulum. Guru dapat mengajukan 

berbagai pertanyaan atau permasalahan yang harus dipecahkan di dalam kelompok. Siswa berupaya untuk berpikir 

keras dan saling mendiskusikan di dalam kelompok. Kemudian guru serta siswa  lain dapat mengejar pendapat mereka 

tentang ide-idenya dari berbagai perspektif. Guru juga mendorong siswa untuk mampu mendemonstrasikan 

pemahamannya tentang pokok-pokok permasalahan yang dikaji menurut cara kelompok. 

Model pembelajaran kooperatif mampu memotivasi siswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan, sehingga 

mereka merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugas bersama secara kreatif. Model pembelajaran ini dapat 

diterapkan dalam pembelajaran di berbagai bidang studi, baik untuk topik-topik yang bersifat abstrak maupun yang 

bersifat konkrit.  Salah satu tujuan dari penggunaan model pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa 

selama belajar (Nur, 2000).  

Hasil penelitian Winarti (2007), menyimpulkan bahwa, pembelajaran dengan menggunakan model Team 

Accelerated Instruction (TAI) efektif  mengatasi kesulitan belajar akibat heterogenitas kemampuan dan minat siswa 

dalam belajar: (1) siswa yang berkemampuan tinggi dapat menyelesaikan materi lebih cepat, (2) siswa 100% dapat 

menuntaskan materi ikatan ion dan kovalen, (3) meningkatnya minat dan kerja sama siswa.  

Hasil penelitian Ariani (2008), menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode kooperatif TAI dilengkapi 

modul dan penilaian portofolio dapat meningkatkan prestasi belajar penentuan ΔH reaksi siswa SMA Kelas XI 

semester I. Hal ini terbukti pada tes awal rata-rata kemampuan siswa dalam menjawab soal meningkat dari 32% 

menjadi 50% pada siklus I dan 66% pada siklus II, sedangkan ketuntasan belajar siswa meningkat dari 0% pada tes 

awal menjadi 37% pada siklus I dan 72% pada siklus II.  

Arikunto (2007) mengatakan bahwa hasil belajar adalah hasil akhir setelah mengalami proses belajar, perubahan 

itu tampak dalam perbuatan yang dapat diamati dan diukur. Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan 

nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar (Dimyati, 2010).  

Ketepatan dalam penggunaan metode mengajar yang dilakukan oleh guru akan dapat membangkitkan motivasi 

dan minat terhadap mata pelajaran kimia yang diberikan, juga terhadap proses dan pencapaian hasil belajar siswa. 

Metode yang baik adalah metode yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, kondisi siswa, sarana dan 

prasarana yang tersedia serta tujuan pembelajarannya. Pembelajaran kooperatif tipe TAI mengkombinasikan 

keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar 

siswa secara individual. Oleh karena itu kegiatan pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah, 

ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan 

oleh guru. Hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota 

kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab 

bersama. Hasil implementasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan model ini dapat meningkatkan kualitas proses 

dan hasil belajar siswa (Slavin, 1995). 
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Model pembelajaran kooperatif tipe TAI memiliki delapan komponen, yaitu. (1) teams, yaitu pembentukan 

kelompok heterogen yang terdiri atas 4 sampai 6 siswa. (2) placement test, yakni pemberian pre-tes kepada siswa atau 

melihat rata-rata nilai siswa. (3) student creative, melaksanakan  tugas dalam suatu kelompok.  (4)  team study, yaitu 

tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh kelompok dan guru memberikan bantuan secara individual 

kepada siswa  yang membutuhkan. (5) team scores and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja 

kelompok dan memberikan  kriteria penghargaan kepada setiap  kelompok. (6) teaching group, yakni pemberian materi 

secara singkat dari guru. (7) facts test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa. (8) whole 

class units, yaitu pemberian materi oleh guru kembali di akhir waktu pembelajaran (Slavin, 1995). 

Berdasarkan kedelapan komponen tersebut dapat diuraikan langkah-langkah model team assisted 

individualization adalah sebagai berikut; (1) guru menyampaikan materi pembelajaran. (2) siswa mengerjakan soal 

secara individu. (3) membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. (4) soal yang telah 

dikerjakan secara individu didiskusikan dalam kelompok. Dalam diskusi kelompok, setiap anggota kelompok saling 

memeriksa jawaban teman satu kelompok. (5)  siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. (6) guru 

memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran 

yang telah dipelajari. (7) guru memberi tugas individu. (8)  guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan 

perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor berikutnya. 

Pada penelitian ini, pemecahan masalah rendahnya kualitas proses pembelajaran kimia di SMK Negeri 2 Turen 

(pembelajaran masih berpusat pada guru, kurang fokus pada saat pelajaran dimulai, kurang aktifnya siswa, dan prestasi 

belajar masih rendah) menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. PTK yang dilakukan merupakan upaya 

meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar kimia menggunakan model cooperative learning tipe team assisted 

individualization. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang terdiri dari 

dua siklus. Pada masing-masing siklus terdiri dari empat tahap (Kemmis dan Mc Taggart, 1988) perencanaan 

(planning),  pelaksanaan tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Pada siklus I peneliti 

menyiapkan: (1) Perencanaan Tindakan (a) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), (b) menyusun lembar 

observasi/lembar pengamatan yang berisi tentang keaktifan siswa yang akan dinilai oleh observer, (c) menyusun 

lembar tugas dan (d) menyusun Tes. (2)  Aksi/Tindakan (a) melakukan pembagian kelompok yang beranggotakan 4-5 

siswa dengan kemampuan heterogen yang terdiri atas siswa yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah 

berdasarkan data tes awal, (b) Guru menjelaskan materi pembelajaran secara garis besar berdasarkan tipe TAI. (3) 

Pengamatan; pengamatan dilakukan selama kegiatan pembelajaran pada saat penelitian berlangsung. Pengamatan 

berpedoman pada lembar observasi aktivitas guru dan siswa yang dilakukan oleh 2 orang teman peneliti atau lebih. 

Hasil pengamatan kemudian dianalisis. (4)  Refleksi; tahap refleksi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan 

kelebihan pada siklus I yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pada siklus II. Data refleksi 

diperoleh dari observasi teman sejawat peneliti. Subjek penelitian adalah siswa kelas X kompetensi keahlian 

multimedia sekolah menengah kejuruan negeri 2 Turen dengan jumlah siswa 30 orang. Penelitian dilaksanakan bulan 

Oktober sampai dengan Desember tahun 2013.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: lembar observasi keterampilan kooperatif, kuesioner 

terbuka, kuis atau tes prestasi belajar, dan catatan guru. Instrumen observasi disusun berdasarkan komponen dasar 

pembelajaran kooperatif tipe TAI. Kuesioner terbuka digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran kooperatif tipe TAI, kuis atau tes prestasi belajar digunakan untuk mengetahui kualitas hasil belajar. 

Pegumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, observasi, dan tes. Teknik dokumentasi dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan masing-masing siswa sebagai dasar pembagian kelompok. Teknik observasi digunakan untuk 

merekam kualitas proses belajar mengajar berdasarkan instrumen observasi dan digunakan camera video. Sedangkan 

tes digunakan untuk mengetahui kualitas hasil belajar.  

Data hasil observasi, catatan guru, kuesioner terbuka dianalisis secara deskriptif untuk mengungkap kualitas 

proses belajar. Sedangkan peningkatan kualitas hasil belajar dilakukan dengan cara membandingkan skor individu dan 

kelompok dengan tes atau kuis sebelumnya. Pada kegiatan ini yang dibahas adalah kesesuaian skenario pembelajaran 

dengan pelaksanaan tindakan. Berdasarkan hasil tes didiskusikan pula keberhasilan tindakan dengan menggunakan 

kriteria yang telah ditetapkan. Konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan yang masih belum dikuasai siswa 

dijadikan fokus untuk melaksanakan kegiatan siklus berikutnya. Indikator keberhasilan proses pada siklus I disajikan 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Indikator keberhasilan proses pada siklus I  

Aspek 
Target  

siklus I 
Cara mengukur 

Keaktifan siswa 

mengajukan pertanyaan 

20% Diamati saat pembelajaran berlangsung, lembar 

pengamatan, oleh peneliti. Dihitung dari jumlah 

siswa bertanya per jumlah keseluruhan siswa 

Ketepatan waktu 

melakukan kegiatan 

mengerjakan Tugas 

individu dan kelompok 

40% Jumlah kelompok yang dapat menyelesaikan tugas 

tepat waktu dibagi jumlah kelompok. Dibuat jurnal 

setiap pertemuan 

Interaksi antar siswa pada 

kegiatan kooperatif 

30% Diamati ketika siswa melakukan diskusi, dicatat 

keterlibatan masing-masing siswa dalam kelompok 

Rata-rata Nilai Proses 30% Akumulasi dari keaktifan, ketepatan waktu, dan 

interaksi 

Ketuntasan hasil belajar  60% Dihitung dari nilai rata-rata tugas, rata-rata kuis dan 

ulagan harian. Siswa yang memperoleh nilai lebih 

besar atau sama dengan 70 dinyatakan tuntas. 

 

Pada siklus kedua dilakukan tahapan-tahapan seperti pada siklus pertama tetapi didahului dengan perencanaan 

ulang berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh pada siklus pertama, sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi pada 

siklus pertama tidak terjadi pada siklus kedua. Beberapa indikator keberhasilan pada siklus II diharapkan dapat lebih 

baik dibanding siklus I,seperti disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Indikator keberhasilan proses pada siklus I diharapkan meningkat pada siklus II 

Aspek 
Target pada 

siklus I 

Target pada 

siklus II 

Keaktifan siswa mengajukan pertanyaan 20% 40% 

Ketepatan waktu melakukan kegiatan eksplorasi 

(mengerjakan LKS) 

 

40% 

 

60% 

Interaksi antar siswa pada kegiatan kooperatif 30% 50% 

Rata-rata nilai proses 30% 50% 

Ketuntasan hasil belajar  60% 80% 

 

HASIL 

Kegiatan pembelajaran tipe TAI yang dilaksanakan dengan metode belajar kooperatif membuat kelas menjadi 

aktif. Siswa mengolah informasi dengan membaca materi yang diberikan pada saat tugas individual kemudian 

menjawab pertanyaan dalam lembar kerja yang diberikan. Adanya lembar kerja ini dapat membantu siswa 

mengarahkan perhatiannya pada penemuan konsep dari materi yang dipelajari.  

Pada akhir setiap siklus dilaksanakan evaluasi terhadap hasil pembelajaran siswa selama empat kali pembelajaran 

masing-masing siklus berlangsung. Untuk menentukan keberhasilan masing-masing siklus, skor yang diperoleh siswa 

dibandingkan dengan indikator keberhasilan. Pada tabel 3 disajikan ketercapaian indikkator pada siklus I. 

Tabel 3 Ketercapaian indikator pada siklus I 

Aspek Target pada 

  siklus I 

Pencapaian pada 

siklus I 

Keaktifan siswa mengajukan pertanyaan 20% 30% 

Ketepatan waktu melakukan kegiatan eksplorasi 

(mengerjakan LKS) 

 

40% 

 

75% 

Interaksi antar siswa pada kegiatan kooperatif 30%   40% * 

Rata-rata Nilai Proses 30%   48,3% 

Ketuntasan hasil belajar  60% 50% 

  * dihitung dari jumlah siswa yang aktif (minimal 2 siswa dalam kelompok) 

 

Pada siklus kedua dilakukan tahapan-tahapan seperti pada siklus pertama tetapi didahului dengan perencanaan 

ulang berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh pada siklus pertama, sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi pada 

siklus pertama tidak terjadi pada siklus kedua. Beberapa indikator keberhasilan pada siklus II diharapkan dapat lebih 

baik dibanding siklus I, seperti disajikan pada Tabel 4. 

         Tabel 4 Ketercapaian indikator pada siklus II 
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Aspek Target pada 

  siklus II 

Pencapaian pada 

siklus II 

Keaktifan siswa mengajukan pertanyaan 40% 50% 

Ketepatan waktu melakukan kegiatan eksplorasi 

(mengerjakan LKS) 

 

60% 

 

85% 

Interaksi antar siswa pada kegiatan kooperatif 50%   50% * 

Rata-rata Nilai Proses 50%    61,7% 

Ketuntasan hasil belajar  80% 75% 

  * dihitung dari jumlah siswa yang aktif (minimal 2 siswa dalam kelompok) 

 

PEMBAHASAN 

 

Masalah pembelajaran kimia pada kasus rendahnya kualitas proses dan hasil belajar lambang unsur, rumus kimia, 

dan persamaan reaksi bagi siswa kelas X TKPI dapat diatasi dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI. Model pembelajaran TAI merupakan model pembelajaran yang melibatkan keheterogenan aktifitas kelompok 

dalam berdiskusi, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Setyowati (2009). Dalam pelaksanaan pembelajaran siswa 

mendapatkan modul sebagai media agar dapat belajar secara terarah, mandiri dan bermakna, sehingga siswa belajar 

sesuai dengan kecepatan masing-masing individu secara efektif dan efisien.  

Pertemuan pertama di adakan tes awal sebagai (placement test) yang hasilnya digunakan dasar pembentukan 

kelompok dan maju sesuai dengan kecepatannya sendiri, hal ini sesuai dengan penelitian Winarti (2007). Pada TAI 

anggota tim bekerja pada unit-unit bahan ajar yang berbeda (Nur, 2005). Siswa memiliki tanggung jawab untuk saling 

memeriksa pekerjaan teman sesama tim dengan dipandu oleh lembar jawaban dan saling membantu dalam 

memecahkan setiap masalah. Guru dapat menggunakan sebagian besar waktu untuk mempresentasikan pelajaran 

kepada kelompok-kelompok kecil siswa yang berasal dari berbagai tim yang sedang bekerja pada pokok bahasan yang 

sama. Tes unit akhir dikerjakan tanpa bantuan teman sesama tim, guru akan menjumlah banyak unit yang diselesaikan 

oleh anggota tim dan memberikan penghargaan tim lain kepada tim yang melampaui skor kriteria yang didasarkan pada 

jumlah tes akhir yang dinyatakan tuntas (KKM ≥ 70), dengan point ekstra untuk pekerjaan sempurna dan pekerjaan 

rumah yang diselesaikan dengan baik.  

Pemecahan masalah hanya dengan belajar kooperatif (Dasna, 2003) dapat meningkatkan kualitas proses 

(terutama keaktifan dan partisipasi siswa) pada fase eksplorasi tetapi cenderung menjadi verifikasi pada fase 

pengenalan konsep. Keadaan ini kurang optimal untuk meningkatkan kualitas proses walaupaun dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar. Pada penelitian ini, penggabungan metode belajar kooperatif dengan tipe TAI dapat mengatasi 

kurang fokusnya siswa saat pelajaran akan dimulai dan mengoptimalkan kualitas proses agar siswa berpartisipasi aktif 

selama pembelajaran (Slavin, 1995).  

Proses pembelajaran pada siklus I berjalan dengan sangat baik walau pada tahap awal siswa belum terbiasa 

belajar kooperatif. Keaktifan berdiskusi dari pertemuan pertama ke pertemuan ketiga pada siklus I berjalan lebih baik. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa tentang lambang atom suatu unsur tampak bahwa siswa tidak hanya 

menerima tetapi telah mengajukan pertanyaan secara kritis (Mulyasa, 2006), keadaan ini sangat berbeda dengan 

pengajaran materi yang sama melalui ceramah dimana siswa merasa takut harus menghafal lambang atom yang 

jumlahnya ratusan (Arifin, 2005). Ketercapaian indikator keberhasilan proses pada siklus I dan II disajikan pada Tabel 

5. 

Tabel 5 Ketercapaian indikator proses meningkat dari siklus I ke siklus II 

Aspek Pencapaian  

siklus I 

Pencapaian  

siklus II 

Keaktifan siswa mengajukan pertanyaan 30% 50% 

Ketepatan waktu melakukan kegiatan mengerjakan tugas 

individu dan kelompok 

 

75% 

 

85% 

Interaksi antar siswa pada kegiatan kooperatif   40% *   50% * 

Rata-rata nilai proses   48,3%    61,7% 

Ketuntasan hasil belajar  50% 75% 

  * dihitung dari jumlah siswa yang aktif (minimal 2 siswa dalam kelompok) 

 

Pada siklus I Indikator yang dapat dicapai adalah keaktifan siswa mengajukan pertanyaan, ketepatan waktu 

mengumpulkan tugas kelompok, dan interaksi antar siswa pada kegiatan kooperatif. Apabila dihitung semua siswa 

yang bertanya pada tiga kali pertemuan maka baru 10 orang siswa (30%) yang terlibat aktif bertanya. Tetapi bila 

ditinjau dari masing-masing pertemuan, maka siswa yang aktif sekitar (10 – 20)% pada tiap pertemuan. Ketepatan 

siswa menyelesaikan pekerjaan (diskusi dan menuliskan hasil diskusi) tampak lambat pada pertemuan pertama dan 

membaik (75% kelompok telah tepat waktu) pada pertemuan terakhir. Sedangkan interaksi antar siswa pada kegiatan 

kooperatif mencapai 40%. Jika diakumulasi rata-rata nilai proses belajar pada siklus I mencapai 48,%, hal ini 
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menunjukkan terjadinya peningkatan proses belajar berdasarkan target (30%). Tetapi hasil belajar pada siklus I masih 

rendah (ketuntasan 50%, skor ketuntasan belajar minimum di SMKN 2 Turen adalah 70). Berdasarkan ketercapaian 

target tersebut tampak bahwa pada siklus I kualitas proses pembelajaran telah berlangsung dengan baik tetapi kualitas 

hasil belajar belum memuaskan karena separoh dari jumlah siswa belum mencapai skor ketuntasan minimum. Keadaan 

ini dapat terjadi karena sifat materi yang tidak mudah menggunakan penalaran saja dalam menetapkan lambang atom 

dan rumus kimia. Dengan kata lain, walau siswa dapat menggunakan kriteria umum dalam menetapkan lambang atom 

suatu unsur dan rumus kimia, tetapi karena jumlahnya yang banyak maka mereka perlu latihan yang cukup. Fase 

evaluasi selama Siklus I belum dapat berjalan dengan baik karena pengajar masih terjebak oleh berlarut-larutnya 

diskusi oleh siswa.  

Masih rendahnya tingkat pemahaman siswa pada siklus I ini dapat terjadi karena konsep yang diajarkan belum 

sesuai dengan tahapan. Siswa sangat sedikit kesempatan menerapkan konsep yang telah dipelajari pada situasi baru 

seperti memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal. Waktu belajar tersita sangat banyak pada pengenalan 

konsep yaitu presentasi dan diskusi hasil eksplorasi. Berdasarkan capaian tersebut, peneliti sepakat untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada siklus II dengan perbaikan-perbaikan dalam hal: (1) tetap meningkatkan upaya yang 

digunakan dalam pembelajaran, (2) mengelola waktu diskusi terutama presentasi dengan baik sehingga waktu untuk 

diskusi dan penerapan konsep paska diskusi tersedia, (3) meningkatkan kinerja kelompok agar terjadi diskusi dan tutor 

sebaya dalam kelompok (4) menekankan keterlaksanaan penerapan konsep setelah tugas individual, eksplorasi dan  

pengenalan konsep. Secara umum kualitas pembelajaran pada siklus I perlu dipertahankan pada siklus II tetapi kualitas 

pembelajaran perlu ditingkatkan. 

Pada siklus II, bila dihitung semua siswa yang bertanya pada empat kali pertemuan maka bertambah 15 orang 

siswa (50%) yang terlibat aktif bertanya. Tetapi bila ditinjau dari masing-masing pertemuan, maka siswa yang aktif 

sekitar (30 – 40)% pada tiap pertemuan. Dalam hal ketepatan siswa menyelesaikan pekerjaan (diskusi dan menuliskan 

hasil diskusi) semakin membaik pada pertemuan kelima dan menjadi lebih baik (85% kelompok telah tepat waktu) 

pada pertemuan terakhir, Good dan Brophy (dalam Harianto, 2012). Jika diakumulasi rata-rata nilai proses belajar pada 

siklus II mencapai 61,7%, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan proses belajar berdasarkan target (50%). 

Dari hasil pekerjaan siswa masih diketahui ada kelompok yang membagi tugas dimana satu pertanyaan dijawab 

oleh satu sampai dua siswa. Kelompok ini cepat selesai tetapi tidak sesuai dengan tujuan belajar kooperatif tipe TAI 

bahwa harus terjadi proses pemahaman terhadap semua anggota kelompok Gadner (1991). Keadaan ini diatasi oleh 

peneliti dengan meminta siswa mendiskusikan jawaban yang dibuat kepada semua anggota kelompok setelah masing-

masing selesai mengerjakannya. Belum optimalnya kerja kelompok pada siklus II ini juga tampak pada interaksi antar 

anggota kelompok yang belum optimal. Hal itu diamati dari belum semua anggota kelompok berpartisipasi aktif karena 

masih adanya dominasi kelompok yang lain, Tobin et al (dalam Dasna, 2003),. Selain itu, belum tampak terjadinya 

tutor sebaya pada proses diskusi kelas. Keadaan ini perlu ditangani secara serius pada penelitian berikutnya.  

Hasil kerja kelompok pada empat pertemuan baik, semuanya di atas 80 bahkan ada yang 100. Kekurangan hasil 

kerja kelompok terjadi karena: (1) kurang relevannya hubungan antara jawaban dan pertanyaan, (2) jawaban kurang 

lengkap atau tidak sesuai dengan permintaan dalam pertanyaan, dan (3) kesalahan dalam menarik kesimpulan dari data 

yang diperoleh. Tetapi secara umum hasil kerja kelompok pada siklus II sangat baik, beberapa target dari indikator 

yang telah ditetapkan dapat tercapai. Indikator yang dapat dicapai pada siklus ini adalah keaktifan siswa mengajukan 

pertanyaan, ketepatan waktu mengumpulkan tugas kelompok, dan interaksi antar siswa pada kegiatan kooperatif.  

Hasil itu menunjukan bahwa 75% siswa yang mencapai ketuntasan (skor ketuntasan belajar minimum di SMKN 

2 Turen adalah 70). Dengan demikian masih  terdapat 25% siswa yang harus diberikan remid Arikunto (2007) dan 

Dimyati (2010).  Kesalahan yang banyak terjadi adalah pada penerapan tata nama senyawa biner yang berasal dari 

unsur logam yang mempunyai lebih dari satu muatan dan tata nama senyawa biner yang berasal dari non logam jika 

jumlah atom lebih dari satu, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Muhadi 2002). 

Menurut pendapat siswa, penggunaan metode pembelajaran ini ditanggapi dengan sangat baik dimana siswa yang 

menuliskan kesan-kesan mereka tentang pembelajaran yang dilakukan menyatakan bahwa mereka menyenangi metode 

ini karena dapat berdiskusi, dan mengemukakan pendapatnya, Arifin (2005). Hambatan yang mereka rasakan adalah 

terbatasnya waktu sehingga tidak ada kesempatan untuk bertanya dan adanya dominasi beberapa teman mereka yang 

aktif bertanya. Siswa mengatakan tidak mengantuk ketika belajar dan mereka terdorong membaca materi sebelum 

pelajaran dimulai agar dapat bertanya atau menjawab pertanyaan ketika diskusi kelas atas kelompok. Hal tersebut 

menunjukan bahwa terjadi perilaku positif pada siswa terhadap pembelajaran dengan metode ini, sesuai dengan hasil 

penelitian Hariyanto, (2012). 

Dari segi peneliti, hambatan-hambatan yang dialami adalah sulitnya mengatur waktu sesuai dengan RPP. 

Penggunaan diskusi kelas menyebabkan waktu belajar menjadi molor karena pertanyaan-pertanyaan dan jawaban siswa 

yang seringkali meluas walau masih pada kerangkan materi tersebut. Peneliti kesulitas menghentikan pertanyaan siswa 

karena menganggap bahwa pertanyaan tersebut penting dan berhubungan dengan materi yang dibahas. Selain itu, 

peneliti merasa perlu waktu yang cukup untuk menyiapkan materi yang akan diajarkan dan membuat RPP secara detail.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  
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Setelah PTK ini dilaksanakan diperoleh simpulan bahwa: penggunaan model pembelajaran kooperatif learning 

tipe TAI dapat meningkatkan kualitas proses (keaktifan mengajukan pertanyaan ketika proses belajar berlangsung, 

keaktifan memberikan tanggapan pertanyaan siswa dan guru, keaktifan terlibat dalam diskusi kelompok dan diskusi 

kelas, dan hasil kerja kelompok yang diselesaikan tepat waktu) belajar kimia pada materi pokok lambang unsur, rumus 

kimia, dan persamaan reaksi pada siswa kelas X di SMK Negeri 2 Turen sekitar 61% dan kualitas hasil belajar (pada 

ketuntasan siswa yang mencapai 75% pada akhir siklus II). 

Efektifitas model pembelajaran kooperatif learning tipe TAI ini dapat dilakukan penelitian lanjutan berupa 

penelitian eksperimen sehingga variabel-variabel yang terlibat dapat dikontrol.  
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ABSTRAK   

  
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran kimia yang tervalidasi pada sub materi 

pokok materi sistem periodik sesuai tuntutan kurikulum 2013. Perangkat pembelajaran yang dimaksud berupa RPP, 

bahan ajar, dan alat ukur penilaian untuk mewujudkan konsep ideal kurikulum 2013. Metode penelitian yang  

digunakan berupa penelitian pengembangan dan validasi, menggunakan instrumen penelitian berupa format validasi 

ahli. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) rumusan indikator dan tujuan pembelajaran yang dirumuskan telah 

valid sesuai tuntutan kompetensi inti dan kompetensi dasar, (2) rumusan kegiatan pembelajaran telah valid sesuai 

dengan indikator dan tujuan pembelajaran, (3) bahan ajar yang dikembangkan telah valid sesuai bentuk kegiatan 

pembelajaran yang dipilih, dan (4) alat ukur penilaian telah valid secara konten dan konstruk sesuai rumusan indikator 

dan tingkatan domain pengetahuan yang dipilih. 

 

Kata Kunci: Perangkat pembelajaran tervalidasi, indikator, tujuan, materi ajar, bahan ajar dan alat ukur penilaian. 

 

      ABSTRACT  

 

This study aims to produce a chemistry validated learning device on the subject matter periodic systems 

according to demand periodic curriculum 2013. Learning device is in the form of lesson plans, teaching materials, 

assesment and measurement tools to realize the ideal of curriculum 2013. The method used in the form of research 

development and validation, using a research instrument in the form of expert validation format. The results obtained 

indicate that: (1) the formulation of indicators and learning objectives have been formulated according to the demands 

valid core competencies and basic competence, (2) formulation of the learning activities have been valid in accordance 

with the indicators and learning objectives, (3) teaching materials developed have a valid appropriate forms of 

learning activities selected, and (4) have a valid assessment tool measuring the content and construct appropriate 

formulation of indicators and levels of selected knowledge domain. 

 

Keywords: validated learning tools, indicators, purpose, teaching materials, teaching materials and assessment 

measuring tools. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan pada hakekatnya, merupakan proses optimalisasi potensi anak ke arah pencapaian kemampuan 

tertentu sebagai standar atau output hasil belajar, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara [1]. 

Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional merupakan alat dan tujuan yang penting dalam perjuangan mencapai 

cita-cita dan tujuan nasional, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lebih lanjut dalam pasal 3 UU RI No.20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, disebutkan tentang fungsi pendidikan nasional yakni, menuntut setiap warga 

negara untuk mampu meningkatkan harkat dan martabat baik sebagai pribadi, warga masyarakat, maupun sebagai suatu 

bangsa. [2]  

Berdasarkan hal tersebut di atas, pendidikan harus senantiasa diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran akan 

harkat serta martabat seseorang baik selaku pribadi, anggota masyarakat, maupun sebagai suatu bangsa. Hal penting 

lainnya yaitu materi pelajaran yang disampaikan dalam kurikulum sekolah tidak semata-mata untuk pengetahuan saja, 

melainkan perlu direalisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari, sesuai dengan hakekat dan potensi manusia 

itu sendiri yang bersifat utuh. Untuk alasan itu, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 

menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis luas dan mendasar (Broad Based Education) dengan berorientasi pada 
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kecakapan hidup (Life Skill) serta berbasis masyarakat (Community Based Education ). Tim Broad Based Education 

(BBE) Departemen Pendidikan Nasional mengelompokkan kecakapan hidup ke dalam lima kategori, yakni kecakapan 

mengenal diri, kecakapan berpikir rasional, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Khusus 

kecakapan sosial, mencakup : kecakapan komunikasi dengan empati, dan kecakapan bekerja sama. Empati, sikap penuh 

pengertian dan seni komunikasi dua arah perlu ditekankan, karena yang dimaksud berkomunikasi bukan sekedar 

menyampaikan pesan tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik yang akan menumbuhkan hubungan 

harmonis (Anwar, 2004). Maka itu, siswa harus dibiasakan untuk dapat berkomunikasi, bukan sekedar bicara atau 

menulis, tapi sikap dan tata cara yang baik saat berkomunikasi dengan yang lain. 

Wellington mengemukakan tentang pentingnya pembelajaran IPA yang menggarisbawahi tiga aspek, yaitu 

konsep, proses, dan konteks, karena itu dikembangkanlah keterampilan proses IPA, yaitu merupakan sejumlah 

keterampilan/kemampuan mendasar yang dimiliki siswa yang menjadi roda penggerak penemuan dan pengembangan 

fakta dan konsep serta penumbuhan dan pengembangan sikap dan nilai [4]. Dewasa ini, pembelajaran kimia, sebagai 

salah satu cabang dari IPA, tidak hanya ditekankan pada penemuan konsep, tetapi bagaimana keterkaitannya dengan 

lingkungan. Siswa dituntut untuk dapat turut memecahkan masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitarnya. 

Untuk mencetak siswa sebagai generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan yang semakin mengglobal, 

penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi yang diwujudkan dalam Kurikulum 2013 telah diberlakukan. Titik 

berat dari kurikulum 2013 adalah untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan 

observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang siswa peroleh atau siswa ketahui 

setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan 

kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa 

kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, 

inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan 

tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. 

Kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang 

telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal 

tersebut, sebagaimana amanat UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di 

mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.   

Tujuan dikembangkannya kurikulum 2013 adalah: mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warganegara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. 

Karakteristik kurikulum 2013 adalah: (1) Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk 

Kompetensi Inti (KI) satuan pendidikan dan kelas, yang dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) mata 

pelajaran, (2) Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang 

sekolah, kelas dan mata pelajaran, (3) Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris (organizing elements) Kompetensi 

Dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti, (4)  

Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan 

memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal) diikat oleh 

kompetensi inti [5]. 

Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain 

itu, proses belajar diselenggarakan dengan pendekatan ilmiah (scientific approach) dan Penilaian hasil belajar berbasis 

proses dan produk [6].  

Konsep ideal yang tercantum dalam kurikulum 2013 melingkupi:  

(1) Kompetensi lulusan, diwujudkan dalam penekanan untuk mengembangkan karakter mulia, keterampilan yang 

relevan dengan kebutuhan, dan penguasaan pengetahuan-pengetahuan terkait. 

(2) Materi pembelajaran, diwujudkan dalam bentuk relevansi dengan kompetensi yang dibutuhkan, pemilihan materi 

yang esensial, dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. 

(3) Proses pembelajaran, dilaksanakan dengan prinsip berpusat pada peserta didik, sifat pembelajaran yang 

kontekstual, dan penggunaan buku teks yang memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta 

kompetensi yang diharapkan. 

(4) Penilaian, dilaksanakan dengan menekankan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara proporsional, serta 

penilaian tes dan portofolio saling melengkapi. 

(5) Pendidik dan tenaga kependidikan, hendaknya memenuhi kompetensi profesi, pedagogi, sosial dan personal serta 

memiliki motivasi kuat untuk mengajar. 

(6) Pengelolaan kurikulum, pemerintah pusat dan daerah memiliki kendali kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di 

tingkat satuan pendidikan, satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi 
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satuan pendidikan kebutuhan peserta didik dan potensi daerah, serta pemerintah menyiapkan semua komponen 

kurikulum sampai buku teks dan pedoman. 

 

Kompetensi masa depan yang ingin dikembangkan melalui kurikulum 2013 mencakup kemampuan: 

berkomunikasi, berpikir jernih dan kritis, mempertimbangkan segi moral dalam menghadapi suatu permasalahan, 

menjadi warga negara yang efektif, mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, serta hidup dalam 

masyarakat yang mengglobal. Selain itu, kompetensi lain yang ingin dikembangkan adalah memiliki: minat luas 

mengenai hidup, kesiapan untuk bekerja dan kecerdasan sesuai bakat/minatnya. 

 

Untuk mencapai kompetensi masa depan, model pembelajaran disesuaikan dengan ciri abad 21, yaitu: 

(1) Sumber informasi tersedia dimana saja dan kapan saja, sehingga model pembelajaran diarahkan untuk 

mendorong peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber informasi, bukan selalu diberi tahu oleh guru. 

(2) Komputasi sebagai mesin untuk mempercepat pekerjaan, sehingga model pembelajaran diarahkan agar peserta 

didik mampu merumuskan masalah yang akan diselesaikan dengan bantuan komputer. 

(3) Otomasi yang menjangkau segala pekerjaan rutin, sehingga pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir 

analisis bukan berpikir mekanistis. 

(4) Komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan kemana saja, sehingga pembelajaran harus menekankan 

pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. 

 

Mengingat kurikulum 2013 sudah diberlakukan, terutama untuk proses pembelajaran di kelas X SMA,  maka 

diperlukan adanya sejumlah persiapan. Persiapan secara praktis dari guru mata pelajaran harus diwujudkan dalam 

bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, media dan sistem evaluasi. Perangkat persiapan tersebut 

harus dikembangkan untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang kontekstual secara terintegrasi serta melalui proses 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered active learning).    

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diungkap dalam makalah ini adalah: (1) Apakah 

indikator dan tujuan pembelajaran yang dirumuskan telah valid sesuai tuntutan kompetensi inti dan kompetensi dasar; 

(2) Apakah rumusan kegiatan pembelajaran telah valid sesuai dengan tujuan pengembangan aspek karaktr/sikap?; (3) 

Apakah rumusan kegiatan pembelajaran telah valid sesuai dengan tujuan pengembangan aspek keterampilan?;  dan (4) 

Apakah alat ukur penilaian telah valid secara konten dan konstruk sesuai rumusan indikator dan tingkatan domain 

pengetahuan yang dipilih?. 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menghasilkan perangkat rencana pembelajaran 

berupa RPP, bahan ajar, dan alat ukur penilaian yang inovatif berbasis konteks untuk mewujudkan konsep ideal 

kurikulum 2013 dalam pembelajaran kimia kelas X SMA. Perangkat  tersebut dapat diadaptasi oleh guru-guru kimia di 

lapangan, disesuaikan dengan kondisi siswa dan fasilitas yang dimiliki sekolah. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diajukan adalah metode deskriptif analisis 

sebagai tahap awal dalam lingkup penelitian pengembangan.  Hal yang dideskripsikan  

berupa draf-draf produk perangkat pembelajaran yang sudah divalidasi secara konten dan konstruk oleh validator, 

dari rekan-rekan dosen yang dianggap menguasai materi kimia yang terkait.  Draf produk yang dihasilkan berupa 

perangkat RPP dan alat ukur penilaian. 

 

Data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dijaring melalui: 

a. Format validasi konten dan konstruk yang menghubungkan konsep ideal kurikulum 2013 dengan perangkat RPP..  

b. Format validasi konten dan konstruk yang menghubungkan pengembangan karakter yang dituntut kurikulum 

2013 dengan perangkat RPP. 

c. Format validasi konten dan konstruk yang menghubungkan pengembangan keterampilan terkait kompetensi yang 

dituntut kurikulum 2013 dengan perangkat RPP. 

d. Format validasi alat ukur penilaian aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan secara proporsional.  

 

Penelitian yang dilakukan mengikuti alur seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur Penelitian 

 

Pada makalah ini yang dibahas dibatasi hanya pada pokok bahasan struktur atom dan sistem periodik kelas X 

dengan KD sebagai berikut: 

1.1   Menyadari  adanya keteraturan struktur atom dan sistem periodik  sebagai wujud kebesaran Tuhan YME. 

2.1   Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,mampu  membedakan 

fakta dan opini,ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif,  demokratis,   komunikatif) dalam 

merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari.   

2.2   Menunjukan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai dan peduli lingkungan serta hemat dalam 

memanfatkan sumber daya alam. 

2.3   Menunjukan prilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud  kemampuan memecahkan 

masalah dan membuat keputusan. 

3.1   Mendeskripsikan struktur atom berdasarkan teori atom bohr, sifat-sifat unsur, massa atom, massa atom 

relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik serta menyadari keteraturannya, melalui 

pemahaman konfigurasi elektron. 

4.1  Menyajikan hasil diskusi kelompok tentang perkembangan teori atom, perkembangan tabel periodik, struktur 

atom, sifat fisik, dan sifat kimia unsur, sifat keperiodikan unsur. 

 

Setelah disusun draf perangkat pembelajaran sesuai KD di atas, maka dilakukan validasi oleh 5 orang validator. 

Hasil validasi ahli dikelompokkan dan diolah, kemudian diinterpretasikan. Data yang diperoleh dapat menggambarkan 

kualitas teks yang dikonstruksi juga sebagai acuan untuk perbaikan. Hasil validasi ahli pada tiap lembar validasi diolah 

melalui pendekatan kuantitatif dengan Content Validity Ratio (CVR).  

Pembuatan alat ukur penilaian aspek sikap, 

keterampilan dan pengetahuan  

Validasi aspek karakter  

Vs KI dan KD 

Perbaikan Perangkat Pembelajaran 

Identifikasi kompetensi inti (KI) 

dan Kompetensi Dasar  (KD) 

kimia SMA pada kurikulum 2013  

Identifikasi konsep ideal kurikulum 

2013 yang akan dituangkan dalam 

perangkat pembelajaran 

Draf Perangkat pembelajaran kimia 

SMA sesuai tuntutan kurikulum 2013 

Validasi Alat Ukur Penilaian 

Validasi aspek keterampilan Vs KI dan 

KD  
Validasi Aspek pengetahuan Vs 

indikator sesuai KI dan KD 

Kumpulan RPP, bahan ajar, media 

pembelajaran dan alat ukur penilaian mata 

pelajaran kimia SMA sesuai kurikulum 

2013 tervalidasi 
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Data tanggapan validator yang diperoleh berupa format ceklist, dengan kriteria bobot sebagai berikut. 

Tabel 1  Kriteria Bobot Validasi 

Kriteria Bobot 

Ya 1 

Tidak 0 

 

Selanjutnya dilakukan pemberian skor pada jawaban item dengan menggunakan nilai CVR (Rasio Validitas Konten). 

Skor CVR diberikan untuk setiap item yang divalidasi. Setelah semua item dihitung skornya, kemudian skor tersebut 

diinterpretasikan. 

Untuk menghitung nilai CVR digunakan rumus:  CVR 
    

 

 
 

 

  

ne : jumlah responden yang menyatakan Ya 

N : total respon 

Ketentuan nilai CVR adalah sebagai berikut 

a) Saat jumlah responden yang menyatakan Ya kurang dari ½ total reponden maka nilai CVR = - (negatif) 

b) Saat jumlah responden yang menyatakan Ya ½ dari total responden maka nilai CVR = 0  

c) Saat seluruh responden menyatakan Ya maka nilai CVR = 1 (hal ini diatur menjadi 0.99 disesuaikan dengan 

jumlah responden). 

d) Saat jumlah responden yang menyatakan Ya lebih dari ½ total reponden maka nilai CVR = 0-0,99. 

  Setelah nilai CVR untuk setiap item diperoleh, maka selanjutnya dilakukan perhitungan nilai CVI (indeks 

validitas konten). Secara sederhana CVI merupakan rata-rata dari nilai CVR untuk sub pertanyaan yang dijawab Ya. 

    
   

                     
 

(Lawshe, 1975)  

 Kategori hasil perhitungan CVR dan CVI adalah rasio angka 0-1. Sesuai tidaknya suatu unit yang divalidasi 

bergantung kepada tercapainya nilai kritis CVR. Berdasarkan tabel nilai kritis CVR yang telah dikalkulasi ulang untuk 

lima validator (α=0,1)  (Wilson et al, 2012), nilai kritis  adalah 0,573. Artinya hanya unit yang nilai CVR nya > 0,573 

yang dinyatakan valid, sedangkan unit yang lain memerlukan perbaikan. 
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A. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 
Indikator Tujuan Rumusan KBM/ skenario Nilai CVR 

Kesesuaian 

Indikator  Vs 

KD 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

Tujuan Vs 

rumusan KBM 

Saran 

Menyusun konfigurasi 

elektron atom netral 

berdasarkan aturan Aufbau 

 

Peserta didik dapat menyusun 

konfigurasi elektron atom 

netral berdasarkan aturan 

Aufbau 

 Peserta didik mengamati fakta tentang diagram tingkat energi 

elektron  

 
 

 Menganalisis cara menyusun konfigurasi elektron suatu unsur 

berdasarkan aturan aufbau. 

1. berlatih menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan 

aufbau untuk unsur                  
2. mengerjakan soal konfigurasi atom yang ada pada LKS secara 

berkelompok 

 

√√√√√ (1) 

 

 

√√√√√ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusun konfigurasi 

elektron ion berdasarkan 

aturan Aufbau 

 

Peserta didik dapat menyusun 

konfigurasi elektron ion 

berdasarkan aturan Aufbau 

 

 Menganalisis cara menyusun konfigurasi elektron suatu ion 

berdasarkan aturan aufbau. 

1. berlatih menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan 

aufbau untuk ion                

2. mengerjakan soal konfigurasi ion yang ada pada LKS secara 

berkelompok 

 

√√√√√ (1) 

 

 

√√√√√ (1) 
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Indikator Tujuan Rumusan KBM/ skenario Nilai CVR 

Kesesuaian 

Indikator  Vs 

KD 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

Tujuan Vs 

rumusan KBM 

Saran 

Menjelaskan definisi sifat 

periodik unsur 

 

Peserta didik dapat 

menjelaskan definisi sifat 

periodik unsur melalui 

pendekatan analogi susunan 

barang di super market. 

 Dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat susunan barang di 

toko swalayan. Bila kita cermati susunan barang yang ada di sana 

memliki keteraturan. 

 Anak-anak, terakhir kemarin kalian sudah belajar tentang konfigurasi 

elektron dan peletakan unsur dalam golongan dan periode kan?  Kira-

kira apa saja yang teratur dalam sistem periodik unsur? (sambil 

menampilkan sistem periodik unsur) 

 “ Selain nomor atom dan konfigurasinya, ternyata unsur-unsur dalam 

satu periode dan satu golongan juga mempunyai sifat yang teratur, 

yang dikenal dengan sifat periodik. Untuk mengetahui apa saja sifat-

sifat tersebut dan apa yang membuat kecenderungan tersebut terjadi, 

mari kita mempelajari materi hari ini dengan sungguh-sungguh.” 

 

√√√√√ (1) 

 

 

√√x√√ (0,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBM perlu ditambahkan 

kegiatan siswa membuat 

definisi sifat periodik 

unsur. 

Menjelaskan definisi jari-

jari atom 

 

Peserta didik dapat 

menjelaskan definisi jari-jari 

atom berdasarkan gambaran 

“penampang lintang” sebuah 

atom. 

 

 Peserta didik mengamati video reaksi logam-logam alkali dengan air. 

 Peserta didik mengamati ilustrasi jari-jari atom Na untuk mengetahui 

definisi jari-jari atom sebagai berikut 

 

√√√√√ (1) 

 

 

√√x√√ (0,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBM point 2 sesuai 

tujuan, namun KBM Point 

1 belum jelas 

kesesuainnya, agar lebih 

diperjelas. 

Kata mengetahui pada 

KBM diganti dengan 

mendapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis 

kecenderungan jari-jari 

atom dalam satu golongan 

dan satu periode 

 

Peserta didik dapat  

menganalisis kecenderungan 

jari-jari atom dalam satu 

golongan dan satu periode 

melalui keteraturan data yang 

ditunjukkan dalam LKS. 

 Peserta didik mengamati data dalam tabel nilai jari-jari atom unsur-

unsur dalam SPU dalam LKS untuk mengetahui kecenderungannya 

dalam satu periode maupun dalam satu golongan. 

 

 

√√√√√ (1) 

 

 

√√√√√ (1) 
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Indikator Tujuan Rumusan KBM/ skenario Nilai CVR 

Kesesuaian 

Indikator  Vs 

KD 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

Tujuan Vs 

rumusan KBM 

Saran 

Menelaah penyebab 

kecenderungan jari-jari 

atom dalam satu golongan 

dan satu periode 

 

Peserta didik dapat menelaah 

penyebab kecenderungan jari-

jari atom dalam satu golongan 

dan satu periode melalui 

keteraturan data yang 

ditunjukkan dalam LKS 

 Peserta didik mengisi tabel dalam LKS yang terlebih dahulu harus 

mereka isi untuk mengetahui pengaruh konfigurasi elektron dan 

jumlah protonnya dengan kecenderungan jari-jari atom dalam satu 

golongan.  

 Peserta didik mengamati tabel dalam LKS yang terlebih dahulu harus 

mereka isi, untuk mengetahui pengaruh konfigurasi elektron dan 

bertambahnya jumlah proton dalam inti dengan kecenderungan jari-

jari atom dalam satu periode.  Peserta didik mengidentifikasi 

pengertian jari-jari atom berdasarkan gambar ilustrasi jari-jari atom  

 Peserta didik mengidentifikasi perbedaan (bertambah atau tetapnya) 

tingkat energi dalam konfigurasi elektron dalam satu golongan dan 

satu periode 

 Peserta didik mengkorelasikan hubungan konfigurasi elektron 

(melihat penambahan bilangan kuantum n= tingkat energi) dan 

bertambahnya jumlah proton dengan kecenderungan bertambahnya 

jari-jari atom dalam satu golongan 

 Peserta didik mengkorelasikan hubungan konfigurasi elektron 

(melihat tetapnya bilangan kuantum n= tingkat energi) dan 

bertambahnya jumlah proton dengan kecenderungan bertambah 

kecilnya jari-jari atom dalam satu periode 

 

√√√√√ (1) 

 

 

√√√√√ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan definisi energi 

ionisasi  

 

Peserta didik dapat 

menjelaskan definisi energi 

ionisasi berdasarkan 

gambaran data energi yang 

menyertai pembentukan ion 

positif.   

 Peserta didik mengamati gambar pembentukan ion Na+ (dalam slide 

yang ditampilkan oleh guru) : 

 

 

√√√√√ (1) 

 

 

√x√√√ (0,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBM perlu ditambah 

kegiatan siswa membuat 

definisi/konsep energi 

ionisasi 
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Indikator Tujuan Rumusan KBM/ skenario Nilai CVR 

Kesesuaian 

Indikator  Vs 

KD 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

Tujuan Vs 

rumusan KBM 

Saran 

 Gambar tersebut 

bertujuan memancing Peserta didik untuk masuk dalam materi 

energi ionisasi. 

 Peserta didik mengamati gambar ilustrasi energi ionisasi (energi 

yang menyertai pelepasan satu elektron pada kulit terluar dalam 

konfigurasi elektron) sebagai berikut: 

 
Menganalisis 

kecenderungan energi 

ionisasi dalam satu 

golongan dan satu periode 

 

Peserta didik dapat 

menganalisis kecenderungan 

energi ionisasi dalam satu 

golongan dan satu periode 

melalui keteraturan data yang 

ditunjukkan dalam LKS 

 Peserta didik menganalisis data dalam tabel nilai energi ionisasi 

unsur-unsur dalam SPU dalam LKS untuk mengetahui 

kecenderungannya dalam satu periode maupun dalam satu golongan. 

 

√√√√√ (1) 

 

 

√√√√√ (1) 
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Indikator Tujuan Rumusan KBM/ skenario Nilai CVR 

Kesesuaian 

Indikator  Vs 

KD 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

Tujuan Vs 

rumusan KBM 

Saran 

 Menelaah penyebab 

kecenderungan energi 

ionisasi dalam satu 

golongan dan satu periode 

 

Peserta didik dapat menelaah 

penyebab kecenderungan 

energi ionisasi dalam satu 

golongan dan dalam satu 

periode melalui keteraturan 

data yang ditunjukkan dalam 

LKS.  

 Peserta didik terlebih dahulu mengisi tabel dalam LKS untuk 

mengetahui pengaruh jari-jari atom dengan kecenderungan energi 

ionisasi dalam satu golongan.  

 Peserta didik mengamati tabel dalam LKS yang terlebih dahulu harus 

mereka isi, untuk mengetahui pengaruh bertambahnya jumlah proton 

dalam inti dan konfigurasi elektronnya dengan kecenderungan energi 

ionisasi dalam satu periode.  

 Peserta didik mengidentifi-kasi penyebab nilai energi ionisasi yang 

tinggi pada unsur golongan VIIIA berdasarkan konfigurasi elektron-

nya. 

 

√√√√√ (1) 

 

 

√√√√√ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan definisi 

afinitas elektron. 

  Peserta didik dapat 

menjelaskan definisi afinitas 

elektron berdasarkan 

gambaran data energi yang 

menyertai pembentukan ion 

negatif 

 Peserta didik mengamati gambar ilustrasi, table/grafik yang berisi data 

sifat-sifat periodik unsur. 

 

√√√√√ (1) 

 

 

√√x√√ (0,6) 

 

 

 

 

 

KBM perlu ditambah 

kegiatan siswa 

memperoleh konsep 

afinitas elektron  

Menelaah kecenderungan 

afinitas elektron dalam satu 

golongan dan satu periode 

 

  Peserta didik dapat menelaah 

kecenderungan afinitas 

elektron dalam satu golongan 

dan satu periode melalui 

keteraturan data yang 

ditunjukkan dalam LKS. 

Peserta didik dapat menyusun 

konfigurasi elektron ion 

berdasarkan aturan aufbau 

 

 Peserta didik bertanya: (1) Bagaimana kecenderungan keteraturan 

harga afinitas elektron dalam satu golongan?; (2) Bagaimana 

kecenderungan keteraturan harga afinitas elektron dalam satu periode? 

 Peserta didik mengurutkan sifat afinitas elektron berdasarkan data 

dalam tabel/grafik dalam satu periode di dalam kelompok. 

 Peserta didik mengurutkan sifat Afinitas elektron berdasarkan data 

dalam tabel/grafik dalam satu golongan di dalam kelompok.. 

 Peserta didik dengan bimbingan guru menjelaskan kenaikan sifat 

afinitas elektron dalam satu periode 

 Peserta didik dengan bimbingan guru menjelaskan kenaikan sifat 

afinitas elektron dalam satu golongan 

 

√√√√√ (1) 

 

 

√√x√√ (0,6) 

 

 

 

 

 

KBM perlu diawali 

kegiatan siswa sehingga 

siswa dapat memperoleh 

masalah/mengajukan 

pertanyaan 

 

Nilai CVI 
 

1,0 

 

0,64 
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2.  Hasil Validasi kesesuaian antara Tujuan Aspek karakter dengan Rumusan Kegiatan pembelajaran  

Tujuan Aspek karakter Rumusan Kegiatan Pembejaran Nilai CVR 

Kesesuaian 

tujuan Vs 

kegiatan 

pembelajaran 

Saran 

Peserta didik dapat menunjukkan rasa kagum atas kebesaran 

Tuhan YME yang telah menciptakan manusia dengan akal yang 

kreatif sehingga dapat menemukan keteraturan sifat unsur-unsur 

dalam sistem periodik unsur memiliki sifat periodik yang teratur .  

 Guru mengarahkan peserta didik untuk menemukan keteraturan sifat unsur-

unsur dengan melihat data-data di Tabel periodik. 

√√√√√ (1) 

 

 

Peserta didik dapat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi yang 

ditunjukkan dengan banyak bertanya mengenai konfigurasi 

elektron serta hubungan konfigurasi elektron dengan  sifat-sifat 

periodik 

 Guru memberi  kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait 

keteraturan data sifat unsur-unsur dalam tabel periodik. 

 

 

√√√√√ (1) 

 

. 

Peserta didik dapat menunjukkan perilaku teliti dalam mengolah 

data yang berupa tabel/ grafik jari-jari atom ,energi ionisasi, dan 

afinitas elektron. 

 

 Pada saat guru membimbing diskusi kelompok, guru sambil menilai ketelitian 

peserta didik dalam menjawab LKS. 

 Setelah perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan 

jawabannya, guru memberi  penguatan atau memberikan kesimpulan yang  jelas 

dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS, agar tidak ada miskonsepsi,  

melengkapi jawaban yang kurang lengkap, dan memberi kesimpulan dengan 

jawaban yang benar.  

x√√√√ (0,6) 

 

Dapat diubah menjadi 

kegiatan siswa 

Peserta didik dapat menunjukkan perilaku komunikatif pada saat 

mempresentasikan hasil diskusi tentang materi Sistem periodik 

Unsur 

 

 

 Peserta didik mengemukakan pendapatnya dalam diskusi kelompok untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS yang berupa: pengertian jari-

jari atom, energi ionisasi dan afinitas elektron, kecenderungan keteraturan secara 

periodik dalam satu golongan dan satu periode, serta faktor yang menyebabkan 

kecenderungan itu terjadi, 

 Perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok tentang “Jari-Jari Atom, energi ionisasi dan afinitas elektron.  

 Guru secara acak meminta salah satu peserta didik dari masing-masing kelompok 

untuk mempresen-tasikan hasil kerja kelompoknya.  

 Setelah perwakilan dari masing-masing kelompok selesai mempresentasikan hasil 

diskusinya, peserta didik lain boleh bertanya tentang hal-hal yang belum 

dimengerti terkait materi yang dipresentasikan 

√√√√√ (1) 

 

 

Peserta didik dapat menunjukkan sikap bekerja sama dalam 

diskusi untuk menentukan pengertian, kecenderungan dan 

penyebab dari sifat jari-jari atom dan  energi ionisasi,dan afinitas 

elektron. 

 Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok. Pada saat membahas materi tentang 

jari-jari atom, setiap kelompok mendapatkan LKS tentang jari-jari atom, energi 

ionisasi, dan afinitas elektron. 

 

 

x√√√√ (0,6) 

 

Diubah menjadi kegiatan 

siswa sehingga jelas kegiatan 

siswanya menunjukkan sikap 

bekerjasama.  

Nilai CVI 0,68  
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3.  Hasil Validasi  Kesesuaian Antara Tujuan Aspek Keterampilan Dengan Rumusan Kegiatan Pembelajaran  
Tujuan Aspek keterampilan Kegiatan Pembelajaran Nilai CVR 

Kesesuaian 

Keterampilan Vs  

kegiatan 

pembelajaran 

Saran 

 

 

 Peserta didik mampu mempresentasi-

kan  hasil analisis hubungan 

konfigurasi elektron dan diagram 

orbital untuk menentukan  letak unsur 

dalam tabel periodik menggunakan tata 

bahasa yang benar.  

 Peserta didik mampu mempresentasi-

kan  hasil analisis hubungan 

konfigurasi elektron dan diagram 

orbital untuk menentukan  sifat-sifat 

periodik unsur menggunakan tata 

bahasa yang benar.  

 Peserta didik mengemukakan pendapatnya dalam diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang ada di LKS yang berupa: pengertian jari-jari atom, energi ionisasi dan afinitas elektron, kecenderungan 

keteraturan secara periodik dalam satu golongan dan satu periode, serta faktor yang menyebabkan 

kecenderungan itu terjadi, 

 Perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang “Jari-Jari Atom, 

energi ionisasi dan afinitas elektron.  

 Guru secara acak meminta salah satu peserta didik dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya.  

 Setelah perwakilan dari masing-masing kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusinya, peserta didik lain 

boleh bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti terkait materi yang dipresentasikan 

 

√x√x√ (0,2) 

 

 

 

 

 

 

Sebaiknya tidak 

perlu ada 

kegiatangurunya 

  Peserta didik dapat menganalisis 

pengertian jari-jari atom, berdasarkan 

gambar dalam LKS 

 Peserta didik mengamati video reaksi logam-logam alkali dengan air. 

  Peserta didik mengamati ilustrasi jari-jari atom Na untuk mengetahui definisi jari-jari atom sebagai berikut 

 

 

 

 

 

√√√x√ (0,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

siswanya perlu 

ditambah tentang 

kegiatan siswa 

menganalisis  

 

Peserta didik dapat menelaah 

kecenderungan jari-jari atom dalam satu 

golongan dan satu periode berdasarkan 

data yang terdapat dalam tabel. 

 Peserta didik mengamati data dalam tabel nilai jari-jari atom unsur-unsur dalam SPU dalam LKS untuk 

mengetahui kecenderungannya dalam satu periode maupun dalam satu golongan. 

 Peserta didik diberi tabel data jari-jari atom 

 Peserta didik mengisi tabel dalam LKS yang terlebih dahulu harus mereka isi untuk mengetahui pengaruh 

konfigurasi elektron dan jumlah protonnya dengan kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan. 

 Peserta didik mengamati tabel dalam LKS yang terlebih dahulu harus mereka isi, untuk mengetahui pengaruh 

konfigurasi elektron dan bertambahnya jumlah proton dalam inti dengan kecenderungan jari-jari atom dalam 

satu periode 

 

√√√√√ (1) 
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Tujuan Aspek keterampilan Kegiatan Pembelajaran Nilai CVR 

Kesesuaian 

Keterampilan Vs  

kegiatan 

pembelajaran 

Saran 

 

 

Peserta didik dapat  menganalisis 

penyebab  terjadinya kecenderungan 

jari-jari atom dalam satu golongan dan 

satu periode berdasarkan hubungannya 

dengan konfigurasi elektron yang 

mengacu pada bertambahnya muatan 

inti yang juga disertai bertambahnya 

bilangan kuantum utama n   

 Peserta didik mengidentifikasi perbedaan (bertambah atau tetapnya) tingkat energi dalam konfigurasi 

elektron dalam satu golongan dan satu periode 

 Peserta didik mengkorelasikan hubungan konfigurasi elektron (melihat penambahan bilangan kuantum n= 

tingkat energi) dan bertambahnya jumlah proton dengan kecenderungan bertambahnya jari-jari atom dalam 

satu golongan 

 Peserta didik mengkorelasikan hubungan konfigurasi elektron (melihat tetapnya bilangan kuantum n= 

tingkat energi) dan bertambahnya jumlah proton dengan kecenderungan bertambah kecilnya jari-jari atom 

dalam satu periode 

√√√√√ (1) 

 

 

Peserta didik dapat  menganalisis 

pengertian energi ionisasi dari hasil 

pengamatan gambar (ilustrasi energi 

yang menyertai pelepasan satu elektron 

pada atom) dan tabel (yang memperjelas 

keadaan terjadinya pelepasan elektron) 

pada LKS 

 

 Peserta didik mengamati gambar pembentukan ion Na+ (dalam slide yang ditampilkan oleh guru) : 

 
 

Gambar tersebut bertujuan memancing siswa untuk masuk dalam materi energi ionisasi. 

 Peserta didik mengamati gambar ilustrasi energi ionisasi (energi yang menyertai pelepasan satu elektron 

pada kulit terluar dalam konfigurasi elektron) sebagai berikut: 

 
 

 

√√√x√ (0,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlu ditambah 

kegiatan siswa 

memperoleh 

pengertian energi 

ionisasi 
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Tujuan Aspek keterampilan Kegiatan Pembelajaran Nilai CVR 

Kesesuaian 

Keterampilan Vs  

kegiatan 

pembelajaran 

Saran 

 

 

Peserta didik dapat  mengidentifikasi 

kecenderungan energi ionisasi dalam 

satu golongan berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap data energi 

ionisasi yang terdapat dalam tabel. 

 Peserta didik menganalisis data dalam tabel nilai energi ionisasi unsur-unsur dalam SPU dalam LKS untuk 

mengetahui kecenderungannya dalam satu periode maupun dalam satu golongan. 

 

√√√√√ (1)  

Peserta didik dapat  mengidentifikasi 

kecenderungan energi ionisasi dalam 

satu periode berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap data energi 

ionisasi yang terdapat dalam tabel 

 Peserta didik terlebih dahulu mengisi tabel dalam LKS untuk mengetahui pengaruh jari-jari atom dengan 

kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan. 

 Peserta didik mengamati tabel dalam LKS yang terlebih dahulu harus mereka isi, untuk mengetahui pengaruh 

bertambahnya jumlah proton dalam inti dan konfigurasi elektronnya dengan kecenderungan energi ionisasi 

dalam satu periode 

√√√√√ (1)  

Peserta didik dapat  menganalisis 

penyebab terjadinya kecenderungan 

energi ionisasi dalam satu golongan dan 

satu periode berdasarkan pengaruh jari-

jari atomnya yang dibantu dengan 

adanya tabel yang berisi data jari-jari 

atom dan energi ionisasinya 

 Peserta didik terlebih dahulu mengisi tabel dalam LKS untuk mengetahui pengaruh jari-jari atom dengan 

kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan. 

 Peserta didik mengamati tabel dalam LKS yang terlebih dahulu harus mereka isi, untuk mengetahui pengaruh 

bertambahnya jumlah proton dalam inti dan konfigurasi elektronnya dengan kecenderungan energi ionisasi 

dalam satu periode 

 Peserta didik mengidentifikasi penyebab nilai energi ionisasi yang tinggi pada unsur golongan VIIIA 

berdasarkan konfigurasi elektronnya 

√√√√√ (1) 

 

 

Nilai CVI 0,84  

 

4.   Hasil Validasi  Alat Uji Aspek pengetahuan.  
Indikator Soal Jenjang 

pengeta

huan 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

indikator Vs butir 

soal 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

indikator Vs 

jenjang 

pengetahuan 

Saran 

Menyusun konfigurasi 

elektron atom netral 

berdasarkan aturan 

aufbau 

 

1. Pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah  kemudian 

ke tingkat energi yang lebih tinggi. Penyataan ini sesuai dengan …. 

a. aturan Hund 

b. aturan Aufbau 

c. larangan Pauli 

d. azas Heisenberg 

e. hipotesis de Broglie 

2. Berikut ini, urutan tingkat energi dari yang lebih rendah ke tingkat energi 

yang lebih tinggi  yang benar adalah …. 

a. 1s < 2s < 3s < 3d < 4s 

C2 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 

x√x√√ (0,2) 

 
 
 
 
 
 
 

√√√√√ (1) 

  

x√x√√ (0,2) 

 
 
 
 
 
 
 

√√x√√ (0,6) 

 

Soalnya bukan tentang 

menyusun konfigurasi 

elektron 

 

 

 

 

 

Jenjang disarankan C3.  
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Indikator Soal Jenjang 

pengeta

huan 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

indikator Vs butir 

soal 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

indikator Vs 

jenjang 

pengetahuan 

Saran 

b. 1s < 2s < 2p < 3s < 3d 

c. 1s < 2s < 2p < 3s < 3p 

d. 2s < 2p < 3p < 3s < 3d 

e. 2s < 2p < 3s < 3d < 4s 

3. Konfigurasi elektron dari atom      adalah …. 

a. 1s1  2s2  2p6  3s2 3p6  4s2  3d6 

b.  1s2  2s2  3s2  2p6 3p6  4s2  4p6 

c. 1s1  2s2  2p6  3s2 3p6  4s2  4p6 

d. 1s2  2s2  2p6  3s2 3p6  4s2  3d5 

e. 1s1  2s2  2p6  3s2 3p6  3d6  4s2 

 
 
 
 
 

C2 

 
 
 
 
 

√√√√√ (1) 

 

 
 
 
 
 

√√√√√ (1) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Menyusun konfigurasi 

elektron ion berdasarkan 

aturan aufbau 

 

4. Diketahui nomor atom unsur Ca = 20. Konfigurasi elektron ion Ca2+ adalah 

…. 

a. 1s2  2s2  2p6  3s2 

b. 1s2  2s2  2p6  3s2 3p4 

c. 1s2  2s2  2p6  3s2 3p5 

d. 1s2  2s2  2p6  3s2 3p6 

e. 1s2  2s2  2p6  3s2 3p6  4s2 3d3 

C3 √√√√√ (1) 

 
√√√√√ (1) 

 
 

Menjelaskan definisi sifat 

periodik unsur 

 

5.  Pernyataan yang tepat dari sifat keperiodikan sistem periodik unsur adalah . 

. . . 

a. sepanjang periode semakin besar nomor atom semakin panjang jari-

jari atomnya 

b. dalam satu golongan semakin besar bilangan kuantum utamanya 

maka semakin besar jari-jari atomnya 

c. sepanjang periode dari kiri ke kanan semakin mudah melepaskan 

elektron valensinya 

d. untuk periode yang sama afinitas unsur golongan IA lebih besar 

daripada unsur IIA 

e. untuk unsur segolongan atom unsur periode 2 lebih mudah 

melepaskan elektron daripada atom unsur periode 4.  

C2 √√√√√ (1) 

 
√√√√√ (1) 

 
 

Menjelaskan definisi jari-

jari atom 

 

6.  Jari-jari atom adalah ..... 

a. Jarak inti atom ke elektron terluar 

b. Jarak inti atom ke inti atom lainnya 

c. Jarak elektron ke elektron lainnya 

d. Energi yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektron 

e. Energi yang diperlukan untuk menangkap 1 elektron 

C2 √√√√√ (1) √√√√√ (1) Pernyataan soalnya dapat 
diubah seperti soal no 5. 

Menganalisis 

kecenderungan jari-jari 

7.  Dalam periode yang sama bila dibandingkan dengan unsur golongan alkali 

tanah, maka unsur alkali mempunyai sifat-sifat. . . . 
C4 
 

√√x√x (0,2) 

 

√√x√x (0,2) 

 
Dapat dibuat soal dengan 
menganalisa data  
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Indikator Soal Jenjang 

pengeta

huan 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

indikator Vs butir 

soal 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

indikator Vs 

jenjang 

pengetahuan 

Saran 

atom dalam satu 

golongan dan satu 

periode 

 

a. energi ionisasinya lebih besar                           

b. afinitas elektronnya lebih besar 

c. jari-jari atomnya lebih panjang                          

d. keelektronegatifannya lebih besar 

e. kurang reaktif 

8. Jika jari-jari atom (Angstrom) unsur-unsur Li, Na, K, Be, dan B secara acak 

adalah: 2,03 ; 1,23 ; 1,57 ; 0,80 ; dan 0,89 maka jari-jari atom Li adalah… . 

a. 2,03 angstrom     

b. 0,89 angstrom    

c. 1,57 angstrom    

d. 0,80 angstrom 

e. 1,23 angstrom 

9. Jika diketahui jari-jari atom unsur-unsur golongan IV dari unsur-unsur C, Si, 

Ge, Sn dan Pb adalah : 0,77 ; 1,11 ; 1,22 ; 1,41 dan 1,75.  Berdasarkan data 

tersebut, dapat diketahui bahwa jari-jari atom dalam satu golongan semakin 

besar dari atas ke bawah, hal ini disebabkan .... 

a. Unsur-unsur dalam satu golongan semakin ke bawah, maka kulitnya 

semakin sedikit 

b. Dalam satu golongan, semakin kecil bilangan kuantum maka jari-jari 

atom semakin besar 

c. Dalam satu golongan, semakin besar bilangan kuantum maka jari-jari 

atom semakin besar 

d. Semakin ke bawah unsur-unsur dalam segolongan, jumlah protonnya 

sedikit 

e. Dalam satu golongan, memiliki konfigurasi elektron yang stabil 

 
 
 
 
 
C4 
 
 
 
 
 
 
C4 

 

 

 

 

 

√√√√√ (1) 

 
 
 
 
 

√√√√√ (1) 

 
 

 

 

 

 

 

√√√√√ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

√√√√√ (1) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menelaah penyebab 

kecenderungan jari-jari 

atom dalam satu 

golongan dan satu 

periode 

 

10. Unsur P dan Q mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut :  

P : 1s2 2s2 2p6 3s1 

Q : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

Manakah satu di antara pernyataan berikut yang tidak benar tentang kedua 

unsur tersebut? 

a. Unsur P dan Q terletak dalam satu periode  

b. Unsur P memiliki jari-jari atom lebih besar daripada unsur Q 

c. Unsur P memiliki energi ionisasi lebih besar daripada unsur Q 

d. Unsur P lebih mudah membentuk ion positif daripada unsur Q 

e. Unsur Q lebih mudah membentuk ion negatif daripada unsur P 

C4 √√√√√ (1) √√√√√ (1)  

Menjelaskan definisi 

energi ionisasi  

 

11. Apakah yang dimaksud dengan energi ionisasi ? C2 √√√√√ (1) √√√√√ (1)  
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Indikator Soal Jenjang 

pengeta

huan 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

indikator Vs butir 

soal 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

indikator Vs 

jenjang 

pengetahuan 

Saran 

Menganalisis 

kecenderungan energi 

ionisasi dalam satu 

golongan dan satu 

periode 

 

12. Urutan unsur berikut yang energi ionisasi cenderung menurun adalah . . . . 

a. F-Cl-Br 

b. N-O-F 

c. K-Na-Li 

d. Li-Be-B 

e. Ca-Mg-Be 

13. Di antara pasangan unsur berikut  yang energi ionisasi unsur yang kedua 

lebih kecil daripada unsur pertama adalah . . . . 

a. Na dan Mg 

b. Be dan F 

c. Mg dan P 

d. Mg dan Al 

e. Cl dan F 

C4 
 
 
 
 
 
C4 

√x√√√ (0,6) 

 

 

 

 

 

 

√x√√√ (0,6) 

 

 

√x√√√ (0,6) 

 

 

 

 

 

 

√x√√√ (0,6) 

Soalnya dapat dibuat dengan 

menganalisis data 

 
 
 
 
 

Menelaah penyebab 

kecenderungan energi 

ionisasi dalam satu 

golongan dan satu 

periode 

 

14. Energi ionisasi unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan akan 

berkurang dari atas ke bawah. Faktor utama penyebab menurunnya energi 

ionisasi tersebut adalah  …. 

a. pertambahan titik didih 

b. pertambahan massa atom 

c. pertambahan nomor atom 

d. pertambahan muatan inti  

e. pertambahan jari-jari atom 

15.  Kecenderungan energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan 

adalah semakin besar, hal ini terutama disebabkan oleh  . . . . 

a. bertambahnya jari-jari atom 

b. bertambahnya afinitas elektron 

c. meningkatnya jumlah bilangan kuantum utama n 

d. jumlah kulit yang sama 

e. gaya tarik inti terhadap elektron lemah 

C4 
 
 
 
 
 
 
 
C4 

√√√√√ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

√√√√√ (1) 

√√√√√ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

√√√√√ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
Idem C4 

Menjelaskan definisi 

afinitas elektron. 

16. Energi yang terlibat pada saat suatu atom dalam keadaan gas menerima 

elektron merupakan penjelasan dari .... 

a. Jari-jari atom  

b. Afinitas elektron 

c. Energi Ionisasi 

d. Kelektronegatifan 

e. Jari-jari ion 

C2 √√√√√ (1) √√√√√ (1)  

Menelaah kecenderungan 

afinitas elektron dalam 

satu golongan dan satu 

17. Unsur berikut ini yang memiliki afinitas elektron terkecil adalah .... 

a. Cl 

b. S 

C2 
 
 

√√√√√ (1) 

 

 

√√√√√ (1) 
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Indikator Soal Jenjang 

pengeta

huan 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

indikator Vs butir 

soal 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

indikator Vs 

jenjang 

pengetahuan 

Saran 

periode 

 

c. P 

d. Si 

18. Berikut ini merupakan unsur-unsur golongan V A : 

7P , 51Sb, 15N, 33As (tidak berurutan). 

Urutan kenaikan harga Afinitas elektron dari yang paling kecil dalam satu 

golongan adalah .... 

a. 15N, 7P, 33As, 51Sb 

b. 51Sb, 33As, 7P, 15N 

c. 33As, 51Sb, 7P, 15N 

d. 7P, 15N, 51S, 33As 

19. Perhatikan grafik berikut! 

 
Urutan afinitas electron golongan halogen dari yang  paling besar 
adalah …. 
a. F, Cl, Br, I 
b. Cl, F, Br, I 
c. Cl, F, I, Br 
d.     F, Br, I, Cl 

20.  Di bawah ini yang benar mengenai sifat periodik unsur golongan VI A 

adalah .... 

a. afinitas elektron dari atas ke bawah semakin kecil 

b. Jari-jari atom dari atas ke bawah semakin kecil 

c. energi ionisasi dari atas ke bawah semakin besar 

d. keelektronegatifan dari atas ke bawah semakin besar 

 
 
 
C4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2 

 

 

 

 

√√√√√ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√√x√x (0,2) 

 

 

 

 

√√√√√ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√√x√x (0,2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam soal tidak ada yang 

ditelaah 
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5.     Validasi  Alat Uji Aspek Sosial.  

Indikator sikap sosial Bentuk 
penilaian 

Aspek sikap Nilai CVR 
Kesesuaian 

indikator Vs bentuk 
penilaian 

Nilai CVR 
Kesesuaian aspek 
sikap Vs indikator 

Saran 

Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi yang 

ditunjukkan dengan banyak bertanya mengenai 

konfigurasi elektron serta hubungan konfigurasi 

elektron dengan  sifat-sifat periodik 

Penilaian 

skala sikap 

(1-3) melalui 

proses 

observasi 

Penilaian dalam hal menunjukkan rasa ingin tahu 

yang besar, antusias, aktif dan sering bertanya 

dalam kegiatan belajar individu maupun 

kelompok 

√x√√√ (0,6) √x√√√ (0,6) Agar ditambahkan skala sikap yang 

dimaksud dalam penilaian untuk 

point 1 sd 3. 

Menunjukkan perilaku teliti dalam mengolah 

data yang berupa tabel/ grafik jari-jari atom 

,energi ionisasi, dan afinitas elektron. 

Penilaian dalam hal menunjukkan hasil pekerjaan 

yang sangat akurat (dalam mengkonfigurasikan 

elektron) sehingga dapat menemukan hubungan 

yang tepat dengan kecenderungan sifat 

periodiknya 

√√√√√ (1) √√√√√ (1)  

Menunjukkan perilaku komunikatif pada saat 

mempresentasikan hasil diskusi tentang materi 

Sistem periodik Unsur 

Penilaian dalam hal kemampuan berkomunikasi 

dengan baik dengan anggota kelompok dalam 

diskusi untuk memecahkan masalah yang ada 

dalam LKS, mengajak teman-teman dalam satu 

kelompok untuk ikut aktif mengerjakan LKS 

√x√√√ (0,6) √x√√√ (0,6)  

Menunjukkan sikap bekerja sama dalam diskusi 

untuk menentukan pengertian, kecenderungan 

dan penyebab dari sifat jari-jari atom dan  energi 

ionisasi,dan afinitas elektron. 

 

Penilaian dalam hal menunjukkan sikap 

komunikatif, berani mengemukakan pendapat 

pada saat diskusi dan ketika ditanya guru serta 

mampu mempresentasikan hasil diskusi 

√√√√√ (1) √√√√√ (1)  

Nilai CVI 0,60 0,60  
 

6.  Hasil Validasi Alat Uji Aspek Keterampilan   

Indikator  keterampilan Bentuk 

penilaian 

Aspek yang dinilai Nilai CVR 

Kesesuaian 

indikator Vs bentuk 

penilaian 

 

Nilai CVR 

Kesesuaian aspek 

keterampilan Vs  

indikator 

Saran 

Mempresentasikan  hasil analisis hubungan konfigurasi 

elektron dan diagram orbital untuk menentukan  letak unsur 

dalam tabel periodik menggunakan tata bahasa yang benar.  

 

Mempresentasikan  hasil analisis hubungan konfigurasi 

elektron dan diagram orbital untuk menentukan  sifat-sifat 

periodik unsur menggunakan tata bahasa yang benar.  

Penilaian hasil 

observasi 

dengan rentang 

1-4 

- Tata bahasa yang benar 

- Kejelasan dan kelantangan suara 

- Penggunaan  media 

- Ketepatan materi yang 

disampaikan 

√√√√√ (1) √√√√√ (1)  

 Menganalisis pengertian jari-jari atom, berdasarkan gambar 

dalam LKS 

Penilaian kelompok dalam 

melaksanakan aktivitas mengerjakan 

LKS 

√√√√√ (1) √√√√√ (1)  

Menelaah kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan √√x√√ (0,6) √√x√√ (0,6) Mengerjakan ......tugas-
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Indikator  keterampilan Bentuk 

penilaian 

Aspek yang dinilai Nilai CVR 

Kesesuaian 

indikator Vs bentuk 

penilaian 

 

Nilai CVR 

Kesesuaian aspek 

keterampilan Vs  

indikator 

Saran 

dan satu periode berdasarkan data yang terdapat dalam tabel. tugas dalam LKS 
Menganalisis penyebab  terjadinya kecenderungan jari-jari 

atom dalam satu golongan dan satu periode berdasarkan 

hubungannya dengan konfigurasi elektron yang mengacu pada 

bertambahnya muatan inti yang juga disertai bertambahnya 

bilangan kuantum utama n   

√√√√√ (1) √√√√√ (1)  

Menganalisis pengertian energi ionisasi dari hasil pengamatan 

gambar (ilustrasi energi yang menyertai pelepasan satu 

elektron pada atom) dan tabel (yang memperjelas keadaan 

terjadinya pelepasan elektron) pada LKS 

√√√√√ (1) √√√√√ (1)  

Mengidentifikasi kecenderungan energi ionisasi dalam satu 

golongan berdasarkan hasil pengamatan terhadap data energi 

ionisasi yang terdapat dalam tabel. 

√√√√√ (1) √√√√√ (1)  

Mengidentifikasi kecenderungan energi ionisasi dalam satu 

periode berdasarkan hasil pengamatan terhadap data energi 

ionisasi yang terdapat dalam tabel 

 √√√√√ (1) √√√√√ (1)  

Menganalisis penyebab terjadinya kecenderungan energi 

ionisasi dalam satu golongan dan satu periode berdasarkan 

pengaruh jari-jari atomnya yang dibantu dengan adanya tabel 

yang berisi data jari-jari atom dan energi ionisasinya 

√√√√√ (1) √√√√√ (1)  

Nilai  CVI 0,9 0,9  
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Hasil penelitian terhadap RPP yang telah dikembangkan menunjukkan bahwa indikator dan tujuan 

pembelajaran yang sudah dirumuskan memenuhi kriteria valid, karena nilai CVR setiap indikator dan nilai CVI 

> 0,563. Demikian juga dengan kesesuaian antara tujuan dan skenario pembelajarannya telah memenuhi kriteria 

valid, tetapi untuk rumusan skenario pembelajaran masih harus diperbaiki sesuai saran validator. Hal ini 

dikarenakan rumusan proses pembelajaran dalam RPP disesuaikan  dengan prinsip berpusat pada peserta didik, 

sifat pembelajaran yang kontekstual dan memenuhi prinsip pendekatan saintifik dan menggunakan bahan ajar 

serta media yang sesuai dengan pola  proses pembelajaran yang diharapkan oleh kurikulum 2013. 

Secara lebih rinci kegiatan pembelajaran yang dirancang memenuhi tuntutan KD dari aspek pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Selain itu, karena sumber informasi tersedia dimana saja dan kapan saja maka model 

pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber informasi, 

bukan selalu diberi tahu oleh guru. Dengan bantuan internet sebagai sumber informasi, yang tetap harus 

diarahkan oleh guru sebagai fasilitator pembelajaran, model pembelajaran diarahkan agar peserta didik mampu 

merumuskan masalah yang akan diselesaikan dengan bantuan komputer. Pembelajaran juga diarahkan untuk 

melatih berpikir analisis bukan berpikir mekanistis, serta menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi 

dalam menyelesaikan masalah. 

Adapun hasil penelitian terhadap alat ukur penilaian aspek pengetahuan menunjukkan bahwa pada 

beberapa item soal belum termasuk kriteria valid, sehingga perlu adanya  perbaikan baik dari segi kesesuaian 

item soal dengan indikator maupun item soal dengan aspek kognitifnya. Sedangkan untuk aspek sikap dan 

keterampilan, alat ukur penilaian yang sudah dirancang telah memenuhi kriteria valid. Alat ukur  penilaian yang 

dirancang menekankan pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan secara proporsional, serta penilaian tes 

dan portofolio dirancang untuk saling melengkapi. 

 

B. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, kesimpulan yang diperoleh adalah: 

1. Rumusan indikator dan tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam RPP telah valid sesuai tuntutan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar,  

2. Rumusan kegiatan pembelajaran telah valid sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran serta telah 

memenuhi tuntutan pendekatan saintifik, 

3. Bahan ajar yang dikembangkan telah valid dan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran yang dipilih, 

dan  

4. Alat ukur penilaian yang dirancang secara umum telah valid secara konten dan konstruk sesuai rumusan 

indikator, tetapi pada beberapa item masih memerlukan perbaikan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Kemendikbud. (2012). Dokumen Kurikulum 2013. [online]. Tersedia di 

http://muna.staff.stainsalatiga.ac.id/wp-content/uploads/sites/65/2013/03/ dokumen-kurikulum-2013.pdf [10 

September 2013] 

2. Hasan, H. (2013). Informasi Kurikulum 2013. Tersedia: http://www.upi.edu 

3. Lynda W.K.N. & Megan K.Y.C., (2001). Authentic Problem-Based Learning. Singapore: Prentice Hall 

4. Trianto. (2007). Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi 

Pustaka 

5. Winataputra U.S. (2013). Informasi Kurikulum 2013. Tersedia: http://www.upi.edu 

6. Lawshe, C. H. (1975). A Quantitative Approach To Content Validity. Personnel Psychology. vol. 28. 563-

575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Maria Titin Supriyanti, Hernani, dkk. 

 

110 Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014 

 

 



Abdul Gani Haji, dkk. 
 

Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014 111 

 

KAJIAN PERMASALAHAN UJI KOMPETENSI GURU (UKG) BIDANG STUDI KIMIA 

DI KOTA BANDA ACEH 

 
Abdul Gani Haji, Ibnu Khaldun, Sabrina Hayatun Nufus, & Rizka Eka Waleny 

Program Studi Kimia FKIP Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh 23111 

 

 

 
Email:  aganihaji@yahoo.com 

 

 
ABSTRAK 

 
Telah dilakukan penelitian tentang Kajian Permasalahan Uji Kompetensi Guru (UKG) Bidang Studi Kimia di 

Kota Banda Aceh. UKG pertama sekali dilaksanakan pada tahun 2013 yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kompetensi guru baik terkait aspek pedagogi maupun profesional. Subjek penelitian ini adalah 48 orang guru kimia 

SMA di Kota Banda Aceh yang telah mengikuti UKG tahap I. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Instrumen dalam penelitian ini meliputi dokumentasi untuk menelusuri data dan nilai UKG tahap 

I, serta angket untuk mengidentifikasi permasalahan terkait capaian nilai UKG tersebut. Hasil angket yang diperoleh 

akan dikonfirmasi kembali melalui serangkaian wawancara langsung dengan subjek. Hasil penelitian menunjukkan 

permasalahan yang mempengaruhi rendahnya nilai UKG Bidang Studi Kimia di Kota Banda Aceh secara berturut-

turut, yaitu guru ditugaskan secara tetap pada kelas X atau XI atau XII; guru tidak terbiasa memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengembangan diri dan proses pembelajaran di sekolah; guru jarang 

diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan baik terkait pedagogik maupun materi pelajaran; dan guru jarang 

melaksanakan pembelajaran dengan metode praktikum.  Upaya para guru untuk mengatasi permasalahan tersebut 

antara lain telah mengaktifkan kembali kegiatan MGMP bidang studi, dan saling menginformasikan serta memotivasi 

untuk ikut kegiatan pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan peningkatan kualitas guru. 

 

Kata Kunci : uji kompetensi guru, kualitas guru, bidang studi kimia 

 

  

ABSTRACT 

 
The research has been conducted about Problems Study Of Teacher Competency Test (UKG) of Chemical 

Field Study in Banda Aceh. The first UKG is implemented in 2013 which is aimed to determine the level of competency 

of teacher that is related to pedagogical and professional aspects. The subjects of this research are 48 high school 

chemistry teachers in Banda Aceh who have followed UKG phase I. The method used was a qualitative descriptive 

research. The instrument in this research comprised of documentation to investigate the data and UKG value of Phase 

I, and a questionnaire to identify the issues related to the achievement of the UKG value. The results of questionnaire 

will be confirmed through a series of direct interviews with the respondents. The results showed the problems that 

affect the low value of UKG of Chemistry Field in Banda Aceh  are teachers are permanently assigned to teach in class 

X or XI or XII; teachers are not accustomed  in using information and communication technology (ICT) for their self-

development and in the learning process in school; the teachers are rarely participated in training activities both 

related to pedagogical and subject matter; and the teachers are rarely implement learning with practical (laboratory) 

methods. The teachers efforts to overcome these problems are by reactivating the activities of MGMPs related to their 

field of study,  and inform and motivate each other to participate in the training activities and seminars related to the 

improvement of teacher quality.  

 

Keywords: teacher competency test, teacher quality, chemistry field study 
 

PENDAHULUAN 

 

Guru merupakan jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Tuntutan keahlian ini 

dibutuhkan karena tugas utama profesi kependidikan adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Pelayanan 

masyarakat tersebut dilakukan pendidik seiring perkembangan ilmu pengetahuan yang mengikuti kemajuan era 

globalisasi. Melalui profesionalitas guru, diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah dari sisi negatif globalisasi, 

seperti krisis moral, sosial dan identitas yang banyak dialami generasi muda saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, jelas 

bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan berarti peningkatan dalam berbagai aspek kompetensi guna pencapaian 

yang optimal (Soetjipto dan Kosasi, 2009:55). Guru dikatakan profesional bila memiliki empat kompetensi utama yaitu 
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kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

Tahun 2008 dengan jelas dipaparkan bahwa seorang guru yang profesional wajib memiliki kompetensi dasar yang 

didapatkan melalui pelatihan profesi. Pelatihan profesi dilaksanakan sebagai suatu usaha yang terencana dan sistematis 

dalam rangka peningkatan kompetensi guru (Hamalik, 2004:38). 

Berbagai macam bentuk usaha diupayakan pemerintah demi peningkatan kompetensi guru, salah satunya yang 

sampai saat ini masih terus berlangsung ialah program sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi 

yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat 

pendidik (Mulyasa, 2009:33). Setelah melalui serangkaian tahap sertifikasi para guru mendapatkan sertifikat pendidik 

dan tentu diharapkan mengalami peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Guru-guru yang telah bersertifikat inilah 

yang selanjutnya mengikuti sebuah proses pemetaan kompetensi guru atau yang saat ini dikenal dengan uji kompetensi 

guru (UKG). Uji kompetensi guru merupakan suatu kegiatan yang dapat mengukur kompetensi seorang guru pada 

masing-masing bidang studi yang dikuasai guru tersebut atau dapat dengan sederhana diungkapkan sebagai program 

pemetaan kompetensi (BPSDMPK-PMP, 2012:1). Uji kompetensi ini dibutuhkan untuk pemetaan kompetensi guru 

yang menjadi titik awal pembinaan dan penilaian kinerja guru yang profesional. 

Pada tahap awal, kompetensi yang dimiliki guru diharapkan dapat terlihat dari jawaban-jawaban yang dipilih 

selama proses UKG berlangsung. Fakta lapangan menunjukkan bahwa  usaha yang diterapkan pemerintah tampaknya 

belum sejalan dengan hasil yang didapatkan oleh guru khususnya di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

rata-rata UKG tahap I yang diperoleh guru kimia SMA di Kota Banda Aceh ialah 46,51 secara keseluruhan, sedangkan 

nilai rata-rata dari kompetensi pedagogi sebesar 12,95. Nilai tersebut didapatkan dari 55 guru kimia SMA di Kota 

Banda Aceh yang terdaftar mengikuti UKG tahap I (BPSDMPK-PMP, 2012). 

Hasil UKG kurang memuaskan yang didapatkan guru kimia SMA di Kota Banda Aceh menimbulkan 

keingintahuan tentang permasalahan apa saja yang mempengaruhi rendahnya nilai tersebut, baik dari aspek pedagogi 

maupun profesional. Adapun peran penting dari aspek pedagogi ialah suatu proses penyampaian ilmu pengetahuan dari 

guru kepada muridnya (Mahamod dan Magdelaine, 2012:598). Sebagaimana diketahui, kimia merupakan salah satu 

mata pelajaran yang dikategorikan sulit untuk dipahami. Hal ini terjadi karena banyak konsep yang bersifat abstrak dan 

membutuhkan penjelasan dengan analogi yang tepat agar siswa dapat memahami konsep tersebut, terbukti dari 

banyaknya materi kimia yang berujung pada miskonsepsi dan penyelesaian masalah yang salah (Gabel, 1999:548). 

Persoalan inilah yang menuntut guru kimia harus memiliki keahlian khusus, tidak hanya dari segi penguasaan materi 

dan konsep, tetapi juga cara penyampaian materi terhadap siswa, serta cara guru tersebut dalam mengelola waktu dan 

kelas secara efektif dan efisien.  

Pembelajaran kimia sudah dikenalkan mulai dari jenjang SMP, namun lebih jelas dan terfokus diajarkan di 

jenjang SMA. Proses pembelajaran kimia di SMA inilah yang menjadi pertimbangan sehingga penelitian dilakukan 

untuk guru mata pelajaran kimia di SMA. Guru kimia SMA wajib memiliki kompetensi utama, yaitu kompetensi dalam 

bidang pedagogi dan bidang professional. Pembelajaran kimia sangat dibutuhkan kemampuan dalam penyampaian 

materi secara ilmiah, namun sederhana untuk dipahami. Kemampuan ini tentu tidak hanya didasari pada penguasaan 

materi guru saja, namun juga bergantung pada keahlian guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya inilah yang dikatakan 

sebagai kompetensi pedagogi (Kunandar, 2010:76; Miranda dan Damico, 2013).  

Kompetensi merupakan suatu kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan yang harus dipenuhi seseorang 

dalam melakukan tugas atau pekerjaannya (Supardi dkk., 2009:39). Uji kompetensi dilaksanakan guna memperoleh 

informasi tentang kemampuan yang dimiliki seseorang tersebut. UKG dilakukan untuk mengetahui kemampuan guru 

selama proses pembelajaran guna melihat dan menetapkan apakah guru tersebut sudah kompeten atau belum sesuai 

dengan standar kompetensi yang diujikan (Mahsunah dkk., 2012:27). Adapun UKG merupakan suatu proses pemetaan 

kompetensi guru yang mencakup kompetensi pedagogi dan profesional (BPSDMPK-PMP, 2012:1). UKG merupakan 

suatu program pemetaan kompetensi yang berprinsip pada pengukuran kompetensi dasar guru tentang bidang studi dan 

pedagogi. Adapun kompetensi dasar bidang studi yang dimaksud ialah suatu uji yang disesuaikan dengan bidang studi 

sertifikasi dan kualifikasi akademik guru, sedangkan kompetensi pedagoginya berupa uji integrasi konsep pedagogi ke 

dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas (BPSDMPK-PMP, 2012:7). Pelaksanaan UKG tentu 

diharapkan membawa manfaat bagi dunia pendidikan. Menurut Mulyasa (2005:188), beberapa manfaat yang dapat 

dihasilkan melalui UKG, antara lain: 1) Alat untuk mengembangkan standar kemampuan professional guru, 2) Alat 

seleksi penerimaan guru, 3) Alat pengelompokan guru, 4) Bahan acuan dalam pengembangan kurikulum, 5) Alat 

pembinaan guru, dan 6) Pendorong kegiatan dan hasil belajar. UKG secara teknis dilaksanakan secara bertahap mulai 

tahun 2012 dan dilakukan dengan dua cara yaitu sistem online dan sistem manual bergantung pada kemampuan suatu 

kabupaten atau daerahnya dalam menunjang fasilitas kegiatan tersebut. Guru-guru yang mengikuti UKG dapat 

langsung melihat hasil tes dengan mengikuti petunjuk yang tertera saat selesai menjawab soal-soal  secara online. Hasil 

tes tersebut hanya diumumkan kepada peserta yang bersangkutan, tidak dilakukan publikasi hasil untuk setiap 

individunya. Adapun batas kelulusan bagi peserta UKG ialah 70, dengan demikian apabila nilai rata-rata yang 

diperoleh oleh seluruh peserta ialah di bawah 70, maka hasilnya secara keseluruhan dapat dikategorikan rendah.    
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif 

digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 

2005:6).  

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif, penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia 

(Sukmadinata, 2010:72). Penelitian ini berfokus pada tanggapan guru terhadap permasalahan yang mempengaruhi 

rendahnya hasil UKG tahap I di Kota Banda Aceh. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri dan Swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kota Banda Aceh. Adapun penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu bulan April-Juni 2013. 

 

Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan cara Isaac dan Michael. Melalui tabel Isaac dan Michael 

dapat ditentukan subjek penelitian dengan jumlah peserta UKG yang diketahui sebanyak 55 orang maka jumlah subjek 

penelitian yang dibutuhkan ialah 48 orang peserta. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara simple random 

sampling. Pemilihan ini merupakan proses penentuan jumlah sampel yang anggota/unsur populasinya homogen 

(Sugiyono, 2009:120).  

 

Instrumen Penelitian 

Dokumentasi; teknik yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dalam bentuk tertulis atau dokumentasi. 

Studi dokumentasi dilakukan untuk menelusuri data peserta dan nilai yang diperoleh oleh masing-masing peserta UKG 

tahap I. Data ini selanjutnya digunakan sebagai data konkrit dan bukti yang dapat dikorelasikan dengan hasil penelitian 

 

Angket; daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa dan diharapkan kepada responden agar memberi jawaban 

langsung pada angket tersebut. Angket diberikan kepada guru yang menjadi subjek penelitian untuk mengetahui 

tanggapan para guru terhadap permasalahan rendahnya hasil UKG tahap I yang dilaksanakan tahun 2012. Angket 

penelitian ini berisikan pertanyaan yang bersifat tertutup dengan bentuk penilaian skala prioritas. Angket skala prioritas 

disajikan dengan skala dalam bentuk angka yang bertingkat dari nilai rendah ke tinggi dengan maksud pencatatan hasil 

yang objektif (Daryanto, 2010:29). 

 

Pedoman Wawancara; kuisioner lisan merupakan interaksi antara pewawancara dengan terwawancara dalam bentuk 

dialog (Arikunto, 2006:154). Wawancara dilakukan sebagai informasi dan data tambahan yang lebih akurat untuk 

mengetahui faktor rendahnya nilai UKG  yang di dapatkan guru kimia SMA. Wawancara yang dilakukan bersifat 

wawancara bebas.   

 

Uji Kualitas Instrumen 

Validitas merupakan ukuran yang memperlihatkan tingkat kevalidan suatu instrumen yang digunakan dalam 

penelitian (Arikunto, 2006:168). Apabila nilai validitas yang didapat tinggi berarti instrumen sudah layak diberikan 

pada responden. Jenis validitas untuk angket yang digunakan ialah validitas logis. Validitas logis ialah suatu 

pengukuran yang diperoleh dengan cara yang benar dan hati-hati sehingga dapat ditentukan menurut logika bahwa isi 

dan aspek dalam instrumen sudah mencapai suatu tingkat validitas yang dikehendaki (Arikunto, 2006:169). Apabila 

instrumen sudah sesuai dengan isi maka dikatakan validitas isi, sedangkan kesesuaian instrumen dengan aspek disebut 

validitas konstruksi. Angket yang telah di uji validitasnya maka dapat dikatakan sebagai angket yang valid. 

Adapun validitas instrumen dilakukan berdasarkan penilaian dan pertimbangan dosen bidang studi kimia, yaitu 

dua orang dosen dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Syiah Kuala. Kepada setiap anggota tim diminta 

memberikan penilaian terhadap butir soal pada lembar validasi. Setiap tim penilai diminta memberikan skor untuk 

setiap butir soal yang rubrik penilaiannya terlampir pada lembar validasi. Rentang penilaiannya adalah dari 0-2. Selain 

itu, tim penilai juga diminta memberikan catatan perbaikan secara langsung apabila diperlukan. Konsistensi antar 

penilai dapat dilakukan dengan cara menghitung rata-rata persentase pemberian skor tim penilai. Instrumen dinyatakan 

valid secara keseluruhan jika persentase pemberian skor dua di atas 85% (Gabel dkk. dalam Metianing, 2009:49). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh melalui dokumentasi data awal dan angket yang telah diberikan kepada guru yang menjadi subjek 

penelitian. Angket ini berisikan pertanyaan seputar permasalahan rendahnya hasil UKG tahap I tahun 2012. Angket ini 

bertujuan untuk merumuskan permasalahan yang dialami para guru dari aspek pedagogi. Selain itu, data juga 

didapatkan melalui pedoman wawancara yang dilakukan oleh pewawancara. Pewawancara tersebut mendapatkan 
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informasi dan data seputar permasalahan rendahnya nilai UKG tahap I untuk guru kimia SMA melalui dialog dengan 

responden.   

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Jamian (2011:6) seputar kajian permasalahan kemahiran 

membaca dan menulis bahasa melayu, teknik pengumpulan data yang diperlukan ialah merangkum latar belakang 

responden, merumuskan permasalahan kemahiran menulis dan membaca, dan melihat persepsi responden terhadap 

permasalahan. Ketiga teknik tersebut digunakan pula dalam penelitian ini dalam bentuk tahapan dokumentasi, angket, 

dan wawancara. Penelitian dilakukan menggunakan model angket skala prioritas yang telah digunakan sebelumnya 

oleh Yusniati (2008:141), untuk penelitian tentang kajian masalah mahasiswa tingkat persiapan dalam pencapaian 

prestasi akademik.  

 

Teknik Analisis Data  

Data hasil penelitian yang diperoleh dari angket diolah menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis data 

statistik dilakukan dengan menilai data dan mentabulasikan jawaban angket berdasarkan karakteristik responden. 

Adapun tabulasi merupakan penyajian data dengan pengolahan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun 

tabel silang (Margono, 2004:192). Penyajian data ini dibuat dalam tabel dan diagram. Data yang terkumpul selanjutnya 

dapat dipisahkan menjadi data kualitatif dan juga kuantitatif. 

 Proses analisis data dapat dijabarkan melalui tahapan berikut: 

1) Tahap Persiapan 

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan antara lain :  

(a) Mengecek kelengkapan identitas responden, 

(b) Memeriksa isi instrumen data, 

(c) Mengecek isian data 

2) Koding  

Koding merupakan usaha mengelompokan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Proses ini 

disebut juga dengan klasifikasi data. 

3) Tahap tabulasi 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan menghitung frekuensi dan persentase dari jawaban terhadap keseluruhan 

jawaban subjek lalu menafsirkan nilai persentase yang diperoleh. Kegiatan yang dilakukan dalam tabulasi data 

antara lain: 

(a) Menghitung jumlah frekuensi (f) alternatif jawaban yang dipilih oleh responden dari setiap angket nomor. 

(b) Memberikan skor terhadap jawaban responden. Pemberian skor untuk angket skala penilaian prioritas 

(Malcolm dkk., 2009) yang telah dimodifikasi seperti Tabel 1.  

 

Tabel 1. Skor Penilaian untuk Skala Penilaian 

 

Skala Penilaian Keterangan Skor  Penilaian 

1 Paling rendah 1 

2 Sangat rendah  2 

3 Rendah 3 

4 Kurang rendah 4 

5 Sedang 5 

6 Kurang tinggi 6 

7 Cukup tinggi 7 

8 Tinggi 8 

9 Sangat tinggi 9 

10 Paling tinggi 10 

 

(c) Menghitung persentase (%) dari setiap alternatif jawaban yang dipilih. 

Sudijono (2010: 43) menyatakan, untuk menghitung hasil penilaian tersebut digunakan rumus persentase 

sebagai berikut: 

 

P =    100% 

Keterangan:  

F = frekuensi  jawaban masing-masing poin 

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

 P = angka persentase 
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(d) Membuat tabel dan menafsirkannya serta menarik kesimpulan dari setiap data yang tertuang dalam tabel. 

Untuk menentukan kategori dibuat kategori dengan pertimbangan sebagai berikut : jumlah kategori ada 5 

(kategori untuk permasalahan penyebab rendahnya nilai UKG tahap I yaitu : sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah). Maka klasifikasi kategori untuk setiap variabel sebagaimana dikemukakan oleh 

Sudijono (2010:193) dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2. Interval kelas persentase dan kategori variabel penelitian 

 

No. Interval (%) Kategori Nilai UKG Tahap I Tahun 2012 

1. 90-100 Sangat tinggi 

2. 70-90 Tinggi 

3. 40-70 Sedang 

4. 20-40 Rendah 

5. 0-20 Sangat rendah 

  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Sekolah 

Penelitian ini dilakukan terhadap semua responden yang tersebar dihampir semua SMA di Kota Banda Aceh. 

Adapun lokasi sekolah asal responden yang terlibat pada penelitian ini digambarkan secara jelas pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Sebaran Jumlah Responden dengan Asal Sekolahnya 

 

No Sekolah Alamat Jumlah 

Guru/Responden 

1 SMA Negeri 1 Jl. Prof. A. Majid Ibrahim I Punge Jurong 5 

2 SMA Negeri 3 

 

Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 454 

Lampriet 

4 

3 SMA Negeri 4 Jl. Panglima Nyak Makam Kuta Baru 5 

4 SMA Negeri 5 Jl. Hamzah Fansuri No. 3 Darussalam 5 

5 SMA Negeri 6 Jl. Tgk. Cot Aron Gampong Surin 2 

6 SMA Negeri 7 Jl. Krueng  Jambo Aye Geuceu 3 

7 SMA Negeri 8 Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya Gampong Pineung 3 

8 SMA Negeri 9 Kompleks Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya 4 

9 SMA Negeri 10 Jl. Fajar Harapan Bathoh  1 

10 SMA Negeri 11 Jl. Paya Umet Sukadamai 3 

11 SMA Negeri 12 Jl. Hamzah Fansuri Kuta Baro 1 

12 SMA Negeri 13 Jl. Lampoh Kuta No. 2E Gampong Jawa 3 

13 SMA Negeri 14 Jl. Rama Setia Lampaseh Kota 1 

14 SMA Negeri 16 Jl. Panglima Nyak Makam  

Kuta Baro 

1 

15 SMA swasta  

Al-Misbah 

Jl. Prof. A. Majid Ibrahim I Punge Jurong 1 

16 SMA swasta  

Kartika XIV 

Jl. Nyak Adam Kamil IV Neusu Jaya 2 

17 SMA swasta Teuku  

Nyak Arief 

Jl. Sudirman VIII No. 49 Geucue 1 

18 SMA swasta Cut 

Meutia 

Jl. Tgk. Chik Ditiro Labui 1 

19 SMA swasta Granada 

PGRI 

Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya Gampong Pineung 1 

20 SMAswasta 

Inshafuddin 

Jl. Mujair No. 1A Lambaro Skep 1 

Jumlah 48 orang responden 

 

Melalui Tabel 3, diketahui jumlah responden sebanyak 48 orang, namun 3 orang responden hasilnya digolongkan 

tidak valid karena kesalahan dalam pengisian angket, sehingga jumlah responden secara keseluruhan yang dinyatakan 

valid ialah 45 orang responden.    

Hasil Angket Guru 
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 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dirangkum secara keseluruhan bahwa hasil angket valid 

dari 45 orang responden ialah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Hasil Angket Berdasarkan Jumlah Responden untuk Setiap Permasalahan 

 

 

Kode 

Alternatif Permasalahan Jumlah Responden untuk Skor Alternatif Permasalahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

A 

Menerapkan pre-test 

sebelum proses belajar 

mengajar 

6 6 21 4 2 2 2 1 0 1 

 

B 

Melaksanakan model 

pembelajaran kooperatif 
4 22 4 3 5 1 1 3 2 0 

 

C 

Mengembangkan RPP untuk 

kegiatan di laboratorium 
0 0 3 4 5 4 21 4 3 1 

 

D 

Menggunakan komputer 

dalam proses belajar 

mengajar 

4 2 7 18 7 1 0 2 3 1 

E Melakukan refleksi 

pembelajaran 
0 4 0 7 2 22 4 3 1 2 

F Membuat evaluasi proses 

belajar mengajar 
2 1 0 1 0 4 2 1 4 30 

 

G 

Melaksanakan remedial pada 

materi yang tidak tuntas 
0 1 3 1 1 5 6 4 22 2 

H Melakukan penelitian 

tindakan kelas 
1 5 2 0 1 2 3 23 5 3 

 

I 

Materi perkuliahan proses 

belajar mengajar kurang 

lengkap 

2 4 2 4 20 2 5 0 4 2 

 

J 

Waktu perkuliahan proses 

belajar mengajar tidak cukup 
26 0 3 3 2 2 1 4 1 3 

  

 

Adapun hasil angket penelitian terhadap responden yang memberikan respon terhadap urutan permasalahan yang 

yang menjadi prioritasnya, bila diurutkan dengan skala prioritas tersebut dari nilai 1 (bukan suatu masalah) hingga nilai 

10 (masalah yang paling mempengaruhi) dapat terlihat melalui Tabel 5. 

 

Tabel 5. Urutan Permasalahan Rendahnya Nilai Hasil UKG Tahap I 

Skala 

Prioritas 

Permasalahan Persentase 

Responden (%) 

1 Waktu perkuliahan proses belajar mengajar tidak cukup 57,78 

2 Melaksanakan model pembelajaran kooperatif 48,89 

3 Menerapkan pre-test sebelum proses belajar mengajar  46,67 

4 Menggunakan komputer dalam proses belajar mengajar 40,00 

5 Materi perkuliahan proses belajar mengajar kurang lengkap 44,44 

6 Melakukan refleksi pembelajaran 48,89 

7 Mengembangkan RPP untuk kegiatan di laboratorium 46,67 

8 Melakukan penelitian tindakan kelas 51,11 

9 Melaksanakan remedial pada materi yang tidak tuntas 48,89 

10 Membuat evaluasi proses belajar mengajar 66,67 

 

Permasalahan utama yang mempengaruhi rendahnya nilai hasil UKG tahap I dikelompokkan mulai dari skala 

prioritas 6 sampai 10. Melalui frekuensi jumlah responden yang menjawab skala prioritas 6-10 di masing-masing 

pilihan masalah, dapat diketahui persentase hasil secara keseluruhan untuk kategori pilihan yang paling bermasalah 

hingga bukan suatu masalah  yang tergambar melalui Grafik 1. 

 



Abdul Gani Haji, dkk. 
 

Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014 117 

 

13.3 15.6

73.3

15.6

71.1

91.1
86.7

80

28.9
24.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A B C D E F G H I J

Kode Permasalahan

P
e
rs

e
n

ta
se

re
sp

o
n

d
en

 (
%

)

 
Grafik 1. Persentase Permasalahan Secara Keseluruhan 

 

 

Permasalahan Penyebab Rendahnya Nilai Hasil UKG Tahap I  

Berdasarkan Tabel 5, diketahui adanya permasalahan yang dihadapi para guru selama mengikuti UKG dalam 

menjawab soal-soal pedagogi sesuai dengan skala prioritas yang diberikan oleh responden. Menurut skala prioritas 

yang digunakan, masalah yang memiliki nilai 6-10 adalah masalah utama yang mempengaruhi rendahnya nilai UKG 

tahap I. Pada skala prioritas 10 (masalah yang paling mempengaruhi) diketahui soal-soal UKG seputar evaluasi 

pembelajaran dipilih oleh responden dengan persentase sebesar 66,67%. Hal ini juga ditegaskan melalui hasil 

wawancara dengan 14 orang responden yang mengakui kesulitan dalam menjawab soal-soal yang berkaitan dengan 

prinsip, instrumen, dan proses evaluasi pembelajaran. Permasalahan evaluasi yang diungkapkan responden sesuai 

dengan kisi-kisi soal dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 yang menjelaskan kriteria 

kompetensi pedagogi guru untuk penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar ialah kemampuan 

guru untuk memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip evaluasi, menentukan aspek-aspek proses untuk dievaluasi, dan 

menentukan prosedur serta instrumen evaluasi selama proses dan hasil belajar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Da Ponte (2011) dan Martinez, dkk. (2012). 

Kesulitan soal-soal yang terkait dengan evaluasi pembelajaran disebabkan pilihan jawaban untuk soal tersebut 

dirasa benar secara keseluruhan pilihannya atau tingkat pengecoh jawaban yang sangat baik. Adapun sebagian 

responden juga menjelaskan bahwa kesulitan di bagian ini dikarenakan guru-guru menjawab sesuai dengan proses 

evaluasi yang dijalankan selama proses belajar mengajar di sekolahnya masing-masing, tanpa mengingat jawaban yang 

diharapkan sesuai dengan teori evaluasi tersebut. 

Jika disesuaikan dengan teorinya, evaluasi sendiri berarti memiliki makna suatu proses yang selalu dijalankan 

baik sebelum, selama, hingga akhir pengajaran dengan penggunaan alat ukur yang akurat dan informatif untuk 

membuat keputusan yang senantiasa diarahkan untuk tujuan memperbaiki pengajaran (Hamalik, 2004:210). Melalui 

pengertian di atas, soal yang berkaitan dengan prinsip penilaian dan evaluasi proses hasil belajar kimia tidak terlalu 

sulit bagi responden, akan tetapi soal-soal yang menyangkut proses dan penggunaan alat ukur evaluasi yang dianggap 

sulit. Bentuk soal yang menyangkut penyusunan dan penggunaan alat ukur dipadukan dengan materi profesional 

sehingga dibutuhkan pemahaman yang lebih tepat.  

Masalah yang mendapat skala prioritas 9 (masalah yang sangat mempengaruhi) erat kaitannya dengan masalah 

evaluasi, yakni soal-soal UKG tentang kegiatan remedial yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Kegiatan 

remedial yang dilakukan berdasarkan hasil konfirmasi responden diketahui berbeda penanganannya untuk setiap guru. 

Jawaban yang didasari dengan kebiasaan guru melaksanakan remedial sesuai dengan caranya masing-masing inilah 

yang mengakibatkan kesalahan dalam menjawab soal UKG. 

Menurut hasil wawancara yang diperoleh, soal UKG yang berkenaan dengan remedial dalam proses belajar 

mengajar mengacu pada pemahaman guru terhadap variasi kondisi siswa yang harus melakukan remedial. Kondisi guru 

di sekolah pada umumnya menerapkan satu macam proses remedial untuk berbagai kondisi siswa tanpa memperhatikan 

bentuk kegiatan remedial yang dijalankan dengan pendekatannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Johar dkk. 

(2006:196) beberapa bentuk kegiatan remedial seperti re-teaching, bimbingan, pemberian PR, pemberian bahan 
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pelajaran, dan penggunaan alat bantu audio-visual disesuaikan dengan jenis pendekatan dalam kegiatan remedialnya. 

Adapun jenis pendekatan dalam remedial ialah pendekatan yang bersifat preventif, kuratif, dan pengembangan (Calik, 

dkk., 2011). 

Kendala selanjutnya yang dialami responden ialah soal-soal UKG yang berkaitan dengan penelitian tindakan 

kelas (PTK). Adapun permasalahan PTK mendapatkan nilai 8 dalam skala prioritas dengan persentase pemilih sebesar 

51,11%. Menurut hasil konfirmasi dengan 14 orang responden, guru-guru yang menguasai dan suka menulis PTK tidak 

memiliki masalah yang serius selama menjawab soal. Akan tetapi banyak pula guru yang menjelaskan bahwa kesulitan 

dialami karena hanya pernah sekali membuat penelitian sehingga banyak soal seputar tujuan, manfaat, dan langkah-

langkah penulisan PTK yang terlupakan saat UKG berlangsung. Adapun soal-soal PTK selama UKG berpusat pada 

kemampuan guru dalam menyusun proposal dan instrumen untuk PTK. Keterbatasan guru dalam menulis PTK sendiri 

diakui responden karena kesibukan dan kurangnya motivasi diri untuk melaksanakan PTK. 

Skala prioritas dengan nilai 7 (masalah yang cukup mempengaruhi) dipilih responden sesuai untuk permasalahan 

pengembangan RPP khususnya kegiatan di laboratorium. Sesuai dengan hasil wawancara, sebanyak 21 orang guru 

menyatakan soal UKG yang berhubungan dengan RPP dan kegiatan di laboratorium dirasa cukup mempengaruhi 

rendahnya nilai hasil UKG tahap I. Adapun kesalahan menjawab soal dikarenakan jawaban yang dipilih disesuaikan 

dengan cara dan bentuk masing-masing guru membuat RPP pembelajaran tanpa mengingat pedoman pembuatan RPP 

yang berlaku. Keterbatasan penguasaan materi di tiap tingkatan kelas juga sangat mempengaruhi kesalahan dalam 

menjawab soal tentang pembuatan RPP. Berdasarkan konfirmasi responden diketahui pula bahwa masih ada sekolah 

yang tidak memiliki laboratorium atau jarang sekali melaksanakan kegiatan praktikum dikarenakan kurangnya 

bahan/alat dan kondisi guru yang tidak mendukung. Pernyataan tersebut didukung oleh Lopes, dkk. (2011).  

Refleksi pembelajaran dipilih responden dengan skala prioritas 6 (masalah yang ikut mempengaruhi). Refleksi 

pembelajaran seharusnya selalu dilaksanakan disetiap akhir pertemuan, namun pada praktek lapangannya masih sulit 

untuk dijalankan. Hal ini diungkapkan banyak responden dalam wawancaranya bahwa kegiatan refleksi pembelajaran 

dilaksanakan jika memungkinkan saja di akhir pertemuan. Kondisi ini jelas akan ikut mempengaruhi kecakapan guru 

selama menjawab soal-soal yang berkaitan dengan refleksi pembelajaran. Hal ini didukung oleh pernyataan Miranda 

dan Damico (2013) dan (Calik, dkk., 2011). 

Adapun yang menjadi masalah pendukung bagi para guru terkait pengetahuan dan penguasaan kompetensi 

pedagogi ialah materi perkuliahan proses belajar mengajar yang dirasa masih kurang berkaitan, jika disesuaikan dengan 

kebutuhan guru saat ini. Ketatnya persaingan dalam hal kompetensi guru tentunya menuntut sumber pembelajaran yang 

lebih komplit. Namun dalam hal ini para guru juga menegaskan bahwa tekad dan motivasi diri ikut menentukan apakah 

materi perkuliahan seputar proses belajar mengajar bisa sangat bermanfaat bagi seorang guru. 

Terlepas dari permasalahan yang diuraikan di atas, tentu kegagalan hasil yang diperoleh saat mengikuti UKG 

tahap I juga didukung oleh kondisi persiapan dan keterbatasan guru dalam mengaplikasikan komputer selama 

menjawab soal-soal UKG. Tidak adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara membuat banyak 

guru yang kebingungan dalam mengoperasikan komputer saat ujian, sehingga tidak mampu berkonsentrasi penuh untuk 

menjawab soal. 

 

Upaya Guru dalam Mengatasi Permasalahan Nilai Hasil UKG 

Hasil kurang memuaskan yang diperoleh para guru setelah mengikuti UKG tahap I memacu guru-guru untuk 

lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas pendidik baik dalam 

kompetensi profesional maupun pedagogi. kegiatan-kegiatan seperti talk show, seminar, diskusi terbuka menjadi 

tempat bagi para guru untuk memperoleh ilmu tambahan, bahkan beberapa guru menjelaskan bahwa hasil tersebut 

memotivasi guru untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang S-2.  

Media global layaknya internet dijadikan guru-guru tersebut sebagai lahan untuk sumber informasi tambahan 

yang dapat meningkatkan kompetensi. Berdasarkan pengakuan para guru, kurangnya kemahiran dalam penggunaan 

komputer juga membuat guru berupaya untuk belajar dalam menguasai fasilitas-fasilitas yang ada pada komputer 

sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Usaha para guru ini hendaknya mendapatkan respon 

positif dari pihak terkait dalam pemberian pelatihan ataupun penataran seputar penguasaan teknologi dan informatika. 

Melalui wawancara pula didapatkan hasil bahwa belum semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang 

guru dalam mengaplikasikan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan hasil 

penelitian Maeng, dkk. (2013). 

Musyawarah guru mata pelajaran atau yang lebih dikenal dengan MGMP merupakan bentuk upaya para guru 

kimia guna meningkatkan kompetensi guru secara pedagogi dan profesional. Kegiatan yang sebelumnya pernah vakum 

ini digalakkan kembali guna tercapainya mutu pendidikan yang diidam-idamkan dengan meningkatkan kualitas 

pendidik. Kegiatan seperti ini sudah secara nyata mampu memberikan manfaat yang besar bagi semua guru. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Devi dkk. (2008:31) MGMP merupakan wadah kegiatan dari guru, oleh 

guru dan untuk guru, yang nantinya dapat dikembangkan di sekolah masing-masing. Semua permasalahan terkait 

proses pembelajaran didiskusikan bersama disertai solusi dan informasi tambahan oleh pakar pendidikan dari lembaga 

pendidikan di wilayah seperti perguruan tinggi. Adanya kegiatan MGMP ini tentu harus diiringi dengan keikutsertaan 
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semua guru kimia untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman sehingga dapat dibentuknya keseragaman yang selama ini 

dirasa kurang dan menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai hasil UKG tahap I di Kota Banda Aceh. 

 

KESIMPULAN 

 

1) Masalah-masalah yang mempengaruhi rendahnya nilai hasil UKG tahap I guru kimia SMA di  Kota Banda Aceh 

dari aspek  pedagogi ialah masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan guru seputar kegiatan evaluasi, 

remedial, penelitian tindakan kelas, perancangan RPP, dan refleksi pembelajaran. Sedangkan aspek professional 

antara lain terbiasa hanya mengajar di kelas X, XI, atau XII saja, tidak terbiasa memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk pengembangan diri dalam proses pembelajaran disekolah, kurangnya penguasan dalam 

mengaitkan antar konsep dalam ilmu kimia, dan tidak pernah melakukan praktikum di sekolah. 

2) Peningkatan kualitas kompetensi guru bidang studi kimia tingkat SMA dapat diupayakan melalui kegiatan-

kegiatan seperti seminar pendidikan, MGMP, penataran dan pelatihan untuk mengimplementasikan model-model 

pembelajaran.  
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ABSTRAK 

 

Materi tatanama senyawa sederhana umumnya disampaikan dengan model pembelajaran konvensional dimana 

pembelajaran diawali dengan penjelasan tentang aturan-aturan penamaan senyawa sederhana dan dilihat dengan contoh 

penggunaan aturan-aturan tersebut. Hal ini menyebabkan prestasi belajar siswa masih rendah. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran yang konstruktivistik yakni model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan model pembelajaran Induktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan prestasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran Induktif pada siswa kelas X di  SMA Negeri Malang. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian eksperimental semu. Kelas eksperimen satu menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dan kelas eksperimen dua menggunakan model pembelajaran Induktif. Hasil penelitian 

menunjukkan tidak ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dan siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Induktif. 

 

Kata Kunci: model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, model pembelajaran induktif, tatanama senyawa sederhana, 

prestasi belajar 

 

ABSTRACT 

 

The naming simple compound commonly taught by conventional learning model in which the learning is 

initiated by the teacher explanation on the rules in naming simple compounds and followed by the examples of using 

these rules. However, the students’ achievement that was taught by this learning model is still low. Therefore, the effort 

in improving students’ achievement should be carried out by implementing student centered learning model such as 

Jigsaw and Inductive learning. The aim of this research isto determine the different between students’ achievement 

which is learned by Jigsaw cooperative learning model and that of by Inductive learning model. This research used a 

quasi-experimental research design. The first experimental class was learned by Jigsaw cooperative learning model, 

while the other learned by Inductive learning model. The results of this reserch is students’ achievement between both 

group are not different significantly. 

 

Keywords: jigsaw, inductive learning, simple naming compound, learning achievement 

 
 

PENDAHULUAN 

  

Dalam Kurikulum 2013, kimia adalah salah satu mata pelajaran wajib bidang IPA yang ada di kurikulum SMA. 

Kimia diperlukan dalam kehidupan sehari–hari, namun tidak sedikit orang yang menganggap kimia sebagai ilmu yang 

kurang menarik. Hal ini disebabkan kimia erat hubungannya dengan ide–ide atau konsep–konsep abstrak yang 

membutuhkan penalaran ilmiah, sehingga belajar kimia merupakan kegiatan mental yang membutuhkan penalaran 

tinggi. 

 Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 

pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana meliputi mengamati, menanya, 

mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan ilmiah (scientific approch) yang 

diimplementasikan dalam kurikulum 2013 adalah sangat sesuai dengan karakter ilmu kimia itu sendiri. Penerapan 

model pembelajaran inovatif dapat memungkinkan terselenggaranya pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan praktik pengalaman lapangan di salah satu SMA Negeri 

Malang dan hasil wawancara dengan beberapa siswa, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak suka dengan 

pelajaran kimia karena dirasa sulit.Hal ini juga didukung oleh hasil dokumentasi nilai ulangan harian mata pelajaran 
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kimia sekitar 70% berada di bawah SKM (Standar Kelulusan Minimal) yaitu <75. Pembelajaran kimia termasuk 

tatanama senyawa sederhana selama ini selalu diawali dengan penjelasan guru tentang aturan-aturan penamaan 

senyawa sederhana kemudian diikuti dengan contoh-contoh dari aturan penamaannya. Hal ini merupakan penyebab 

kesulitan yang dihadapi oleh siswa-siswa tersebut. 

Menurut penelitian Habiddin (2011) kebanyakan mahasiswa kesulitan memberikan nama/ rumus kimia senyawa 

ionik biner terutama untuk senyawa ionik yang mengandung unsur yang dapat membentuk lebih dari satu kation, 

misalnya unsur Fe yang dapat membentuk kation Fe2+ dalam senyawa FeCl2 dan kation Fe3+ dalam senyawa FeCl3, 

serta penamaan molekul/ ion poliatomik. Selain itu masing jarang dilakukan penelitian materi tatanama senyawa 

sederhana. Berdasarkan karakteristiknya materi tersebut cocok dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan model pembelajaran Induktif.Materi tersebut bukan termasuk materi yang banyak melibatkan operasi 

matematik dan dapat mengarahkan siswa saling bekerjasama dalam memecahkan masalah serta belajar dalam 

kelompok dengan suasana yang menyenangkan, sehingga diharapkan masing-masing siswa dapat memahami materi ini 

dengan baik. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengandung unsur pendekatan ilmiah. 

Model pembelajaran kooperatif dilakukan dengan mengelompokkan siswa secara heterogen ke dalam kelompok-

kelompok kecil. Jigsaw adalah salah satu model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran tipe Jigsaw, siswa 

dibagi menjadi kelompok-kelompok yang anggotanya mempunyai karakteristik heterogen. Masing-masing siswa 

bertanggung jawab untuk mempelajari topik yang ditugaskan dan mengajarkan pada anggota kelompoknya, sehingga 

mereka dapat saling berinteraksi dan saling membantu. Model pembelajaran ini berangkat dari dasar pemikiran “getting 

better together” atau “raihlah yang lebih baik secara bersama-sama” yang menekankan pada pemberian kesempatan 

belajar yang lebih luas dan suasana yang kondusif kepada siswa untuk memperoleh serta mengembangkan 

pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat (Solihatin & 

Raharjo, 2007). 

Model pembelajaran kimia Induktif yang juga berbasis pada konstruktivisme memiliki karateristik yang sesuai 

untuk diterakapkan dalam pembelajaran tatanama senyawa sederhana. Menurut Sulistyani (2010) pembelajaran kimia 

menggunakan model Induktif menekankan pada pengembangan daya nalar siswa. Pembelajaran kimia pada materi 

tatanama senyawa sederhana selama ini diajarkan dengan metode direct instruction, dimana pembelajaran dimulai dari 

menjelaskan aturan penamaan terlebih dahulu kemudian contoh-contoh nama senyawa. Hal itu tidak membuat siswa 

berpikir untuk membangun konsep. Maka dengan model pembelajaran induktif diharapkan mampu mengembangkan 

daya berpikir kritis siswa sehingga pengetahuan yang didapat akan memiliki jangka waktu yang lama. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimental semu (Quasi Experimental Design). Kelas 

eksperimen satu dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, sedangkan kelas 

eksperimen dua dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Induktif. Desain eksperimen yang digunakan 

pada penelitian ini tertera pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Rancangan Penelitian Eksperimen Semu 

 

Subjek Perlakuan Postes 

Eksperimen satu X1 O1 

Eksperimen dua X2 O2 

 

Keterangan:  

X1:Pembelajaran dengan model kooperatif tipe Jigsaaw 

X2: Pembelajaran dengan model Induktif 

O1: Prestasi belajar kelas eksperimen satu 

O2: Prestasi belajar kelas eksperimen dua 

 

Subyek Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh siswa kelas X di SMA Negeri 7 Malang yang terdiri dari 

10 kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive cluster sampling. Kelas pertama (kelas X-IPA 3) 

sebagai kelas eksperimen satu dan kelas kedua (kelas X-IPA 4) sebagai kelas eksperimen dua. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen perlakuan yang meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), handout dan worksheet, sedangkan instrumen pengukuran yang meliputi lembar observasi dan 

ulangan harian. RPP dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diterapkan pada kelas eksperimen satu, 
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sedangkan RPP dengan model pembelajaran Induktif diterapkan pada kelas eksperimen dua. Lembar observasi 

digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan proses pembelajaran dan prestasi belajar afektif. Ulangan harian 

digunakan untuk mengetahui prestasi belajar  kognitif siswa. Sebelum dilakukan ulangan harian, terlebuh dahulu 

dilakukan validitas isi terhadap soal tes yang digunakan. Validasi ditinjau dari segi teknis, isi, editorial, materi, 

konstruksi dan bahasa yang ditetapkan berdasarkan penilaian dan pertimbangan dari para ahli dibidangnya. 

 

Pengumpulan Data 

Nilai prestasi belajar afektif siswa diperoleh dari lembar observasi selama proses pembelajaran sedangkan nilai 

prestasi belajar kognitif siswa diperoleh dari kuis yang dilakukan setiap akhir pembelajaran dan tes ulangan harian yang 

dilakukan setelah materi tatanama senyawa sederhana selesai dipelajari. 

 

Analisis data 

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk 

mengetahui keterlaksanaan proses pembelajaran, penilaian kuis dan penilaian afektif siswa, baik kelas eksperimen satu 

maupun kelas eksperimen dua. Penilaian keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian afektif siswa dilakukan setiap 

proses pembelajaran berlangsung, sedangkan penilaian kuis dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi tatanama senyawa sederhana. Sedangkan analisis statistik digunakan untuk menganalisis kemampuan 

awal siswa dan prestasi belajar siswa, yaitu uji prasyarat analisis dan uji hipotesis. 

 

HASIL DAN PEMBEHASAN 

 

Hasil 

Deskripsi Data Kemampuan Awal Siswa 

Data kemampuan awal siswa diperoleh dari nilai ulangan harian pada materi reaksi redoks. Ringkasan data 

kemampuan awal siswa ditunjukkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Data Kemampuan Awal Siswa 

Kelas Jumlah Siswa 
Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 
Nilai Rata-rata 

Eksperimen satu 35 79,00 56,00 69,80 

Eksperimen dua 35 82,00 52,00 70,74 

 

Data kemampuan awal siswa selanjutnya dianalisis secara statistik yakni meliputi uji prasyarat analisis (uji 

normalitas dan uji homogenitas) serta uji kesamaan dua rata-rata. Hasil uji prasyarat analisis (uji normalitas dan uji 

homogenitas) menunjukkan bahwa data kemampuan awal siswa terdistribusi secara normal dan mempunyai varian 

yang sama, maka digunakan uji-t untuk uji kesamaan dua rata-rata kemampuan awal siswa. Hasil dari uji-t 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan awal siswa pada kedua kelas yang digunakan sebagai sampel 

(kemampuan awal kedua kelas sama). 

 

Deskripsi Data Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi belajar kognitif siswa meliputi nilai kuis dan nilai ulangan harian. Prestasi belajar kognitif yang berupa 

nilai kuis dianalisis secara deskriptif sedangkan nilai ulangan harian dianalisis secara statistik. Penilaian kuis dilakukan 

tiap akhir pembelajaran. Data nilai kuis dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Data Nilai Kuis 

Kelas 
Rata-rata nilai kuis ke- 

Rata-rata 
1 2 

Eksperimen satu 

Eksperimen dua 

70,28 

71,43 

83,43 

80,57 

76,86 

76,00 

 

Prestasi belajar kognitif siswa diperoleh dari nilai ulangan harian materi tatanama senyawa sederhana. Data hasil 

belajar kognitif siswa dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Deskripsi Nilai Ulangan Harian Siswa 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 
Rata-rata 

Eksperimen satu 35 56,00 100,00 76,91 

Eksperimen dua 35 62,00 96,00 74,43 
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Data nilai ulangan harian terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis yakni uji normalitas dan uji 

homogenitas dimana nilai ulangan harian siswa terdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen sehingga 

menggunakan uji-t untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Data hasil uji-t ulangan harian siswa dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Hasil Uji-t Nilai Ulangan Harian Siswa 

 

Variabel 

Rata-rata Nilai 

signifikansi 

 

Kesimpulan Eksperimen satu Eksperimen dua 

Nilai Tes 76,91 

 

74,43 0,211 Tidak ada perbedaan 

prestasi belajar kognitif 

siswa 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi belajar kognitif antara siswa yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan model pembelajaran Induktif. 

 

 

Prestasi Belajar Afektif 

Penilaian afektif  siswa diperoleh berdasarkan aspek penilaian karakter dan keterampilan sosial. Pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dilakukan penilaian afektif siswa. Data prestasi belajar afektif siswa dapat dilihat pada Tabel 

6. 

 

Tabel 6. Data Nilai Afektif 

Pertemuan 
Rata-rata nilai 

Eksperimen satu Eksperimen dua 

Pertama 

Kedua 

87,83 

90,05 

86,14 

89,83 

Rata-rata 88,94 87,98 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan dalam pembahasan untuk menindaklanjuti hasil analisis sebagai 

berikut. 

 

1) Nilai prestasi belajar kognitif siswa 

Prestasi belajar kognitif meliputi nilai kuis dianalisis secara deskriptif sedangkan nilai ulangan harian dianalisis 

secara statistik. 

 

a. Nilai kuis 

Ketuntasan nilai kuis pada kegiatan belajar I untuk siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw mencapai 70,28% sedangkan siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Induktif 

71,43%. Dengan demikian kedua kelas dapat melanjutkan pembelajaran untuk siklus pembelajaran berikutnya karena 

ketuntasan yang dicapai pada kegiatan belajar I lebih dari 67%. 

Ketuntasan nilai kuis pada kegiatan belajar II untuk siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw mencapai 83,43% sedangkan siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Induktif 

80,57%. Secara rata-rata nilai kuis tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa dapat memahami materi tatanama senyawa 

sederhana dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase ketuntasan nilai kuis siswa tiap siklus lebih dari 

67%. 

 

b. Ulangan harian 

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar  antara  siswa yang dibelajarkan  dengan 

model pembelajaran model kooperatif tipe Jigsaw dengan  siswa yang dibelajarkan  dengan model pembelajaran 

induktif. Tidak adanya perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kedua model pembelajaran ini 

sama-sama berbasis konstruktivisme. Siswa pada kedua kelas sama-sama membangun pengetahuannya sendiri dan 

melakukan investigasi untuk membuktikan pengetahuannya. 

Pada fase diskusi siswa belum terbiasa dengan kegiatan diskusi dalam pembelajaran karena guru cenderung 

ceramah, maka perlu ada solusi strategis untuk mengatasi masalah ini misalnya guru secara bertahap merancang 

kegiatan diskusi karena dengan kegiatan diskusi dapat melatih siswa untuk memiliki sikap saling menghargai. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Diana (2013) yang sama-sama mengalami hambatan dalam kegiatan diskusi pada saat model 

pembelajaran kooperatif Jigsaw. 
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Faktor kedua ditinjau dari karateristik materi tatanama senyawa sederhana. Model pembelajaran Induktif 

seharusnya lebih baik dari model pembelajaran lainnya karena lebih sesuai dengan hirarki materi pembelajaran. Tetapi 

siswa masih baru dengan model pembelajaran Induktif sehingga prestasi belajarnya juga kurang optimal. Namun 

demikian, penerapan model pembelajaran ini secara terus-menerus dapat meningkatkan sikap ilmiah dan daya nalar 

siswa 

Faktor ketiga yaitu keterbatasan alokasi waktu. Pihak sekolah telah menyediakan waktu tiga minggu untuk 

pembelajaran materi tatanama senyawa sederhana. Akan tetapi model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan Induktif 

membutuhkan waktu yang lebih lama saat kegiatan pembelajarannya, sehingga tujuan dari model pembelajaran tersebut 

kurang tercapai dengan baik. 

 

2) Nilai prestasi belajar afektif 

Prestasi belajar afektif siswa meliputi beberapa aspek penilaian karakter dan keterampilan sosial, yaitu: bertanya, 

berpendapat, menjawab pertanyaan, jujur, bekerja sama dan tanggung jawab. Prestasi belajar afektif dinilai pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan Tabel 6 rata-rata nilai prestasi belajar afektif siswa yang dibelajarkan dengan  model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw hampir sama dengan siswa yang dibelajarkan dengan  model pembelajaran Induktif. Hal ini 

mungkin model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan model pembelajaran Induktif sama-sama berbasis 

konstruktivisme, dimana menurut Iskandar (2011:14) model pembelajaran konstruktivisme dimulai dari proses “aktif 

dan memikat” yang memberi kesempatan bagi siswa untuk membangun makna dari pengalaman sehingga terjadi 

kegiatan hands-on mind-on activities. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai prestasi belajar afektif siswa 

yang di belajarkan dengan  model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan siswa yang di belajarkan dengan  model 

pembelajaran Induktif yakni baik. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Keterlaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan pembelajaran dengan model 

pembelajaran Induktif pada materi tatanama senyawa sederhana berlangsung dengan sangat baik. 

2. Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw dengan siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Induktif di Kelas X SMANegeri 7 Malang. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan 

model pembelajaran Think Pair Square dan model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep pada materi sistem 

koloid kelas XI IPA MAN Malang 1. Rancangan penelitian yang digunakan yakni rancangan eksperimen semu 

(quasy experiment) dengan desain posttest only. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Cluster Random Sampling. Analisis data hasil penelitian dilakukan secara deskriptif dan statistik. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran Think Pair Square dan model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep pada materi sistem koloid 

kelas XI IPA MAN Malang 1 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,041. Rata-rata nilai ulangan harian 

siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep (  ̅  = 85,25) lebih tinggi 

daripada siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Think Pair Square ( ̅ = 81,53). 

 

Kata Kunci: Think Pair Square, Think Pair Square-Peta Konsep, sistem koloid, hasil belajar 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is determine to the difference that of by the learning result between the students 

taught by Think Pair Square and Think Pair Square-Concept Map learning model in colloid system topic of eleventh 

grades science program at MAN Malang 1. The research design of this study was quasi experiment with posttest only 

design. The sample was selected by using Cluster Random Sampling technique. The data analysis in this study was 

done descriptively and statistically. The research showed that there is a difference of the learning result between the 

students who were taught by Think Pair Square and that of by Think Pair Square-Concept Map in colloid system 

material of eleventh grades science program at MAN Malang 1 with the significance value < 0.05 that is 0.041. The 

average score of the students who were taught by Think Pair Square-Concept Map ( ̅ = 85.25) is higher than the 

students who were taught by Think Pair Square ( ̅ = 81.53). 

 

Keywords: Think Pair Square, Think Pair Square-Concept Map, Colloid System, Learning Outcome 

 

PENDAHULUAN 

 

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami 

oleh siswa (Kean & Middlecamp, 1985:5). Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di MAN Malang 1 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan masih banyak berpusat pada guru, sehingga guru lebih 

banyak memberikan pengetahuan sedangkan siswa hanya pasif menerima. Proses pembelajaran yang seperti ini 

membuat siswa cenderung bosan dengan pelajaran kimia sehingga motivasi untuk belajar pun rendah. Pembelajaran 

dapat dilakukan dengan melibatkan siswa secara aktif untuk mengurangi kebosanan siswa. Konsep pembelajaran yang 

berbasis konstruktivistik menuntut siswa aktif membangun pengetahuan, kreativitas serta keterampilannya. 

Salah satu strategi pembelajaran konstruktivis adalah pembelajaran koope-ratif (cooperative learning). 

Pembelajaran kooperatif model Think Pair Square ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Model 

pembelajaran ini memungkinkan siswa dapat saling berkomunikasi, saling mendengarkan, saling berbagi, saling 

memberi dan menerima pendapat. Siswa akan lebih banyak melakukan diskusi baik secara berpasangan, dalam 

kelompok berempat, maupun diskusi dalam kelas, sehingga akan lebih banyak ide yang dikeluarkan siswa, dan siswa 

akan lebih mudah untuk mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Penelitian Tresnayanti (2013) menunjukkan bahwa 

prestasi siswa kelas VII pada mata pelajaran IPS yang mengikuti model Think Pair Square lebih tinggi daripada siswa 
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yang mengikuti model konvensional. Mardaweni (2012) juga membuktikan bahwa hasil belajar matematika siswa yang 

menggunakan model Think Pair Square lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran Think Pair Square masih memungkinkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep, 

karena siswa harus belajar dengan membangun pengetahuannya sendiri. Dengan demikian diperlukan model 

pembelajaran yang dapat membantu siswa mengorganisasikan konsep yang dipelajari. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membuat peta konsep. Peta konsep adalah diagram yang disusun untuk menunjukkan pemahaman seseorang tentang 

suatu konsep atau gagasan (Iskandar, 2011:77). Peta konsep dibuat sendiri oleh siswa, sehingga siswa dapat berperan 

aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar. Dengan membuat peta konsep dalam model pembelajaran Think Pair Square, 

maka siswa dapat mengaitkan hubungan antara konsep satu dengan lainnya sehingga dapat meminimalkan terjadinya 

kesulitan dalam pemahaman konsep. 

Materi yang diajarkan pada penelitian ini adalah sistem koloid. Sistem koloid adalah salah satu materi kimia di 

tingkat SMA atau MA, bersifat teoritis dan lebih menekankan pada pemahaman konsep yang saling berkaitan. Konsep 

yang ada pada materi ini cukup luas, meliputi sub bab pengelompokan sistem koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan sistem 

koloid, dan penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini cocok diajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran Think Pair Square berbantuan peta konsep karena siswa dapat ikut serta aktif dalam pembelajaran, 

sehingga pemahaman siswa akan tertata dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang dibelajarkan mengguna-kan model pembelajaran 

Think Pair Square dan model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep pada materi sistem koloid kelas XI IPA 

MAN Malang 1. 

 

METODE 

 

Rancangan penelitian yang digunakan yakni rancangan eksperimen semu (quasy experiment) dengan desain 

posttest only. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPA MAN Malang 1 yang terdiri dari lima kelas. 

Dari populasi diambil dua kelas secara acak untuk dijadikan sampel penelitian. Kedua kelas ini bertindak sebagai kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dengan model pembelajaran yang berbeda. Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Penentuan kelas yang digunakan sebagai sampel dilakukan dengan 

undian. Berdasarkan hasil undian diperoleh 3 kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen 1 yang dibelajarkan dengan 

metode pembelajaran Think Pair Square dan XI IPA 5 sebagai kelas eksperimen 2 yang dibelajarkan menggunakan 

metode pembelajaran Think Pair Square–peta konsep. Kedua kelas ini diberikan materi pelajaran yang sama yaitu 

sistem koloid. 

Penelitian ini menggunakan dua macam instrumen yaitu instrumen per-lakuan dan instrumen pengukuran. 

Instrumen perlakuan terdiri dari silabus, Ren-cana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat berdasarkan 

Kurikulum Ting-kat Satuan Pendidikan (KTSP), handout, dan LKS untuk materi sistem koloid. Instrumen pengukuran 

berupa tes dan lembar observasi proses pembelajar-an yang berisi rubrik-rubrik penilaian proses pembelajaran untuk 

mengukur aspek afektif yang meliputi karakter dan keterampilan sosial, aspek psikomotor, aktivitas belajar siswa, dan 

data hasil pembuatan peta konsep. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu analisis statistik dan analisis deskriptif. Analisis 

statistik untuk hasil belajar kognitif siswa meliputi uji prasyarat analisis (uji normalitas dan homogenitas) dan uji 

hipotesis yang menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for Windows. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak dan uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui varian 

kedua sampel sama atau tidak. Uji hipotesis digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Think Pair Square dan model pembelajaran Think Pair Square–peta 

konsep pada materi sistem koloid. Uji ini dilakukan pada data kemampuan awal siswa dan data hasil belajar aspek 

kognitif siswa yaitu ulangan harian materi sistem koloid. 

Data yang diperoleh dari lembar observasi dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan data yang 

diperoleh. Data yang diperoleh berupa keter-laksanaan proses pembelajaran, nilai kuis, penilaian afektif, penilaian 

psikomotor siswa, aktivitas belajar siswa dan pembuatan peta konsep. Data deskriptif diguna-kan untuk mengetahui 

data penilaian afektif siswa yang meliputi penilaian karak-ter dan keterampilan sosial siswa, data penilaian psikomotor, 

aktivitas belajar sis-wa dan pembuatan peta konsep. Penilaian afektif dilakukan setiap pertemuan se-lama proses 

pembelajaran berlangsung sedangkan penilaian psikomotor dilakukan satu kali selama proses pembelajaran pada saat 

praktikum. Penilaian afektif siswa meliputi penilaian karakter dan penilaian keterampilan sosial. Penilaian karakter 

meliputi kehadiran, kejujuran, tanggung jawab, dan menghargai orang lain. Sedangkan penilaian ketrampilan sosial 

meliputi keterampilan bertanya, keteram-pilan berpendapat, menjadi pendengar yang baik, dan keterampilan kerjasama. 

Penilaian aktivitas siswa dilakukan setiap pertemuan pada kedua kelas. Penilaian ini diambil dari tiap tahap yang ada 

dalam pembelajaran Think Pair Square, yaitu pada tahap Think, Pair, dan Square. Penilaian aktivitas siswa dibantu 

oleh observer yaitu guru kimia MAN Malang 1. 

Evaluasi untuk kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir 

dengan memberikan kuis sebanyak empat kali, sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kuis 

dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahamanan siswa terhadap materi sistem koloid. Data hasil pembuatan 
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peta konsep diperoleh hanya dari kelas eksperimen 2 yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Think Pair 

Square-peta konsep. Penilaian dalam membuat peta konsep meliputi kelengkapan konsep yg ditulis,  hubungan 

antar konsep, proporsi atau kata hubung, dan pemberian contoh. Peta konsep dibuat secara individu pada setiap 

pertemuan. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Data kemampuan awal siswa diperoleh dari hasil ulangan harian materi sebelumnya yaitu materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan. Untuk mengetahui kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama atau tidak, maka dilakukan 

uji kesamaan rata-rata dengan menggunakan uji-t dua sampel tidak berhubungan (Independent Sampel T Test). 

Sebelum dilakukan uji-t terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

Deskripsi data kemampuan awal siswa kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 secara ringkas dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Kemampuan Awal Siswa Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 

 
 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kemampuan awal siswa kelas eksperimen 1 dan 

eksperimen 2 terdistribusi normal. Uji normalitas ini dianalisis dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat 

toleransi 0,05 dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 for Windows. Hasil uji normalitasdan homogenitas kemampuan 

awal siswa kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan 4.3. 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Kemampuan Awal Siswa Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 

 
 

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Awal Siswa Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 

 
 

Uji kesamaan rata-rata bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan awal siswa kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Uji statistik yang digunakan adalah uji-t dua sampel tidak berhubungan 

(Independent Sampel T Test). Hasil uji kesamaan rata-rata kemampuan awal siswa kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Kemampuan Awal Siswa Kelas Eksperimen 1 dan Kelas 

Eksperimen 2 

     

 
 

Hasil belajar siswa dalam penelitian ini meliputi hasil belajar aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, 

aktivitas siswa dan pembuatan peta konsep. Data hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari nilai kuis yang diberikan 

pada setiap akhir pertemuan dan nilai ulangan harian siswa materi sistem koloid yang diberikan setelah semua materi 

telah dibelajarkan. Dalam penelitian ini kuis dilaksanakan sebanyak empat kali. Pelaksanaan kuis ini pada setiap akhir 

pertemuan. Data nilai rata-rata kuis siswa kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Data Nilai Kuis Siswa Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 

 

Rata-rata Nilai Kuis 
Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2 

Nilai Rata-rata Nilai Rata-rata 

Pertemuan ke-1 76,76 80,31 
Pertemuan ke-2 81,62 84,06 

Pertemuan ke-3 84,26 82,66 

Pertemuan ke-4 82,35 85,47 

Rata-rata 81,25 83,13 

 

Hasil belajar aspek kognitif siswa diperoleh dari ulangan harian materi sistem koloid. Deskripsi data hasil 

belajar aspek kognitif siswa kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 disajikan dalam Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Deskripsi Data Hasil Belajar Aspek Kognitif Siswa Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 

 
 

Hasil uji normalitas, homogenitas, dan uji-t dua pihak data hasil belajar aspek kognitif siswa kelas eksperimen 1 

dan kelas eksperimen 2 dapat dilihat pada Tabel 4.7, Tabel 4.8, dan Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Aspek Kognitif Siswa Kelas Eksperimen 1 dan Kelas 

Eksperimen 2 

 
 

Tabel 4.8 Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Aspek Kognitif Siswa Kelas Ekperimen 1 dan 

KelasEksperimen 2 

 
 

Tabel 4.9 Hasil Uji-t Dua Pihak Data Hasil Belajar Aspek Kognitif Siswa Kelas Eksperimen 1 dan Kelas 

Eksperimen 2 

Kelas Nilai Rata-rata Nilai Signifikansi Kesimpulan 

Eksperimen 1 81,53 0,041 Terdapat perbedaan 
Eksperimen 2 85,25  kemampuan awal siswa 

 

Penilaian afektif meliputi penilaian karakter dan ketrampilan sosial. Rata-rata nilai pengamatan karakter dan 

keterampilan sosial siswa kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan Tabel 4.11. 

 

Tabel 4.10 Rata-rata Nilai Pengamatan Karakter Siswa Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 

 
 

Tabel 4.11 Rata-rata Nilai Pengamatan Keterampilan Sosial Siswa Kelas Eksperimen 1 dan Kelas 

Eksperimen 2 

Kelas Jumlah Siswa Nilai Rata-rata 

Eksperimen 1 34 80,24 
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Eksperimen 2 32 84,67 

Penilaian aspek psikomotor siswa dilakukan satu kali selama proses pembelajaran yaitu pada saat siswa 

melaksanakan kegiatan praktikum. Nilai pengamatan aspek psikomotor siswa kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 

2 dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12 Nilai Pengamatan Aspek Psikomotor Siswa Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 

Kelas Jumlah Siswa Nilai Rata-rata 

Eksperimen 1 34 84,59 

Eksperimen 2 32 90,48 

 

Data aktivitas siswa diambil dari observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Observasi aktivitas siswa 

dilaksanakan setiap pertemuan. Aktivitas siswa yang dinilai selama proses pembelajaran adalah tiga tahapan penting 

yaitu tahap think, tahap pair, dan tahap square. Aktivitas siswa selama proses pembe-lajaran kelas eksperimen 1 dan 

kelas eksperimen 2 dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14. 

 

Tabel 4.13 Aktivitas Siswa Selama Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 1 

Tahap 
 Persentase   

I II III IV 

Think 75,74% 78,68% 80,88% 82,35% 

Pair 77,21% 81,62% 82,35% 84,56% 

Square 79,41% 82,35% 84,56% 86,76% 

 

Tabel 4.14 Aktivitas Siswa selama Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 2 

Tahap 
Persentase 

I II III IV 

Think 78,13% 81,25% 82,03% 83,59% 

Pair 79,69% 82,81% 84,38% 84,38% 

Square 80,47% 83,59% 86,72% 89,06% 

 

Pembuatan peta konsep hanya dilaksanakan pada kelas eksperimen 2 yaitu kelas yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran Think Pair Square-peta konsep. Pelaksanaan pembuatan peta konsep diterapkan pada tahap think pada 

kelas eksperimen 2. Selain mengerjakan soal yang diberikan oleh guru siswa juga diminta untuk membuat peta konsep 

secara individu. Peta konsep yang dihasilkan ada tiga yaitu pada pertemuan pertama, pertemuan kedua dan ketiga, dan 

per-temuan keempat. Pada pertemuan kedua dan ketiga peta konsep dijadikan satu karena masih dalam satu lingkup, 

sehingga sebagian peta konsep dibuat pada pertemuan kedua dan sebagian lagi dilanjutkan pada pertemuan ketiga. 

Persentase hasil pembuatan peta konsep kelas eksperimen 2 dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

 

Tabel 4.15 Persentase Hasil Pembuatan Peta Konsep Kelas Eksperimen 2 

 
 

PEMBAHASAN 

 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran Think Pair Square dan model pembelajaran Think Pair Square-peta konsep dilakukan uji hipotesis 

menggunakan uji-t dua sampel tidak berhubungan (Independent Sampel T Test) dengan bantuan program SPSS 16.0 for 

Windows. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,041 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang dibelajarkan menggunakan 

model pembelajaran Think Pair Square dan siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Think Pair Square–

peta konsep pada materi sistem koloid. Rata-rata hasil belajar ulangan harian siswa yang dibelajarkan menggunakan 

model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep lebih tinggi, yaitu sebesar 81,53, sedangkan rata-rata hasil belajar 

ulangan harian siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Square sebesar 85,25. 
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Nilai rata-rata kuis siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep adalah sebesar 

83,13 lebih tinggi daripada siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Think Pair Square yaitu sebesar 

81,25. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil belajar kognitif siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran Think Pair Square–peta konsep lebih baik daripada siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran Think Pair Square. 

Proses pembelajaran siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep, 

tahap pertama adalah tahap think, pada tahap ini selain mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, siswa juga diminta 

untuk membuat peta konsep. Dengan demikian siswa akan menghubungkan konsep-konsep yang dimiliki siswa dalam 

bentuk struktur kognitif (Budiningsih, 2005:43). Peta konsep dapat membantu siswa mengaitkan pengetahuan yang 

dimiliki dengan yang sedang dipelajari. Siswa dapat mengembangkan kreativitasnya dan dapat memperoleh 

pemahaman yang baik tentang materi yang dipelajari dari peta konsep yang dibuat sendiri (Fajaroh, 2001:61). Pada 

tahap pair, selain mendiskusikan jawaban soal yang diberikan oleh guru, siswa juga mendiskusikan peta konsep yang 

telah dibuat sehingga diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi dengan bertukar pendapat. 

Pada tahap square siswa diminta bergabung dengan pasangan lain untuk mendiskusikan kembali soal yang diberikan 

guru dan peta konsep yang telah dibuat serta menuliskan hasil diskusi mereka pada kertas yang disediakan oleh guru. 

Selanjutnya guru membantu siswa untuk menyampaikan hasil diskusi dan pendapat dalam diskusi kelas. Pembelajaran 

menggunakan Think Pair Square– peta konsep ini lebih baik karena selain terjadi proses pemikiran secara individu, 

berpasangan, dan berkelompok, siswa juga dapat mengorganisasikan konsep yang diketahui dengan baik dengan 

membuat peta konsep. Selain itu siswa dapat mendiskusikan peta konsep yang telah dibuat dengan temannya sehingga 

pengetahuan yang didapatkan dapat lebih melekat pada pemahaman siswa. 

Berdasarkan data-data pada Tabel 4.10, Tabel 4.12, dan Tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar aspek 

afektif dan psikomotor siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep lebih 

tinggi daripada siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Think Pair Square. Siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep lebih aktif selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dengan diminta untuk membuat peta konsep secara individu, siswa dituntut untuk lebih memahami materi 

dan mengurutkannya menjadi sebuah peta konsep yang mudah dipahami. Pada saat diskusi, siswa yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep lebih aktif daripada siswa yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran Think Pair Square karena siswa tidak hanya membahas soal yang diberikan oleh guru, tetapi juga 

mendiskusikan peta konsep yang telah dibuat serta menghubungkan konsep-konsep yang dimiliki dengan konsep-

konsep yang dipelajari. Sedangkan diskusi yang dilakukan oleh siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 

Think Pair Square hanya membahas soal yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian tersebut, model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep dapat membantu meningkatkan 

hasil belajar siswa serta dapat menjadi model pembelajaran inovatif untuk menyampaikan materi kimia khususnya 

materi sistem koloid. Dengan demikian model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian sebelumnya banyak 

menunjukkan hasil yang positif terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif dan peta konsep, antara lain: 

Sofiana (2012) membuktikan bahwa pengembangan evaluasi peta konsep inkuiri dapat membantu siswa memahami 

materi pokok bahasan kalor dengan baik, Budiawan (2013) juga membuktikan bahwa hasil belajar IPS siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran Kooperatif tipe jigsaw II berbasis peta konsep berada pada tingkat 

kategori sangat tinggi. 

 

PENUTUP  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang dibelajarkan 

menggunakan model pembelajaran Think Pair Square dan siswa yang dibelajar-kan dengan model pembelajaran Think 

Pair Square–peta konsep pada materi sistem koloid kelas XI IPA MAN Malang 1 dengan nilai signifikansi <0,05 yaitu 

sebesar 0,041. Rata-rata nilai ulangan harian materi sistem koloid pada siswa yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran Think Pair Square–peta konsep ( ̅= 85,25) lebih tinggi daripada siswa yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran Think Pair Square ( ̅= 81,53). Rata-rata hasil penilaian aspek afektif dan psiko-motor siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep lebih tinggi daripada siswa yang dibelajarkan 

dengan model pem-belajaran Think Pair Square. 

 

Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Think Pair Square– peta konsep dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa sehingga model pem-belajaran ini dapat diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar 

di kelas. 

2. Dalam melaksanakan model pembelajaran Think Pair Square–peta konsep hendaknya dapat mengatur waktu 

pembelajaran yang baik karena model pem-belajaran ini memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga alokasi 
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waktu yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan materi yang disampaikan dapat diterima dan diselesaikan 

dengan baik. 

3.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian bertujuan untuk 1) menghasilkan produk berupa modul tatanama senyawa biner dan anion 

poliatomik, 2) mengetahui kelayakan modul berdasarkan hasil validasi isi dan uji keterbacaan. Dasar penyusunan 

modul adalah hasil penelitian sebelum tentang persepsi konsep sukar dan kesalahan konsep yang dialami peserta didik 

pada materi tatanama senyawa biner dan anion poliatomik. Model pengembangan yang digunakan adalah Model 4-D 

dari Thiagarajan, dkk yang dilakukan hingga tahap ketiga. Hasil penelitian adalah:    1) Hasil validasi isi oleh dosen dan 

oleh guru sebesar 86,67%; 2) Hasil uji keterbacaan oleh peserta didik kelas XI dengan tingkat kognitif atas sebesar 

86,01% dan 83,03% untuk tingkat kognitif bawah. Persentase kelayakan rata-rata hasil uji keterbacaan oleh peserta 

didik kelas XII dengan tingkat kognitif atas dan bawah berturut-turut sebesar 86,61% dan 81,84%. 

 

Kata kunci: pengembangan modul, konsep sukar, kesalahan konsep, tatanama senyawa biner, anion poliatomik. 

 

ABSTRACT 
 

The purposes of this development: 1) to produce a nomenclature of binary compounds and polyatomic anions 

module, 2) to know the product feasibility through content validation and readability test. The basic of developing 

module were perception of difficult concept and student’s misconception difficult concept and student’s misconception. 

Module development model design used 4-D model which had been developed by Thiagarajan, et al but the fourth 

stage was not conducted. The results of this study are: 1) content validations based on its feasibility percentage from 

lecturer and two chemistry teachers was 86,67%; 2) readability test result by 11th grade students showed 86,01% on its 

average percentage from students having high cognitive achievement and 83,03% on its average percentage from 

students having low cognitive achievement. Besides, readability test result by 12th grade students showed 86,61% and 

81,84% for students having high and low cognitive achievement respectively. 

 

Keywords: developing module, difficult concept, misconception, binary compound nomenclature, polyatomic anion 

 

PENDAHULUAN 

 

Tatanama senyawa biner dan anion poliatomik merupakan salah satu materi yang menjadi konsep dasar kimia 

dan diajarkan di kelas X SMA/MA. Penguasaan konsep tatanama senyawa biner dan anion poliatomik dapat 

memudahkan peserta didik untuk mempelajari konsep berjenjang lebih tinggi seperti konsep persamaan reaksi, 

perhitungan kimia, termokimia, redoks, dan kimia unsur. Kesulitan peserta didik dalam memahami konsep dasar 

berpeluang menimbulkan kesalahan konsep, yaitu pemahaman peserta didik tentang suatu konsep yang berbeda dengan 

pemahaman masyarakat ilmiah (Berg dalam Effendy, 2002:20).  

Winarsih (2010) mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman peserta didik terhadap konsep tatanama senyawa 

biner dan anion poliatomik dapat menimbulkan persepsi konsep sukar yang berpeluang menimbulkan salah konsep 

pada materi kimia selanjutnya. Penelitian Winarsih (2010) menunjukkan bahwa konsep yang paling sukar dipahami 

adalah sistem Stok, tatanama anion poliatomik dari asam poliprotik, dan tatanama anion poliatomik berdasarkan 

bilangan oksidasi. Kesalahan konsep yang paling banyak dialami adalah menganggap muatan anion dengan jumlah O 

lebih sedikit akan berkurang satu serta memberi nama senyawa yang mengandung unsur logam-non logam 

menggunakan tatanama senyawa biner non logam-non logam. 

Persepsi konsep sukar dan kesalahan konsep pada materi tatanama senyawa biner dan anion poliatomik 

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah bahan ajar yang kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Hasil wawancara dengan guru kimia SMA menginformasikan bahwa bahan ajar yang digunakan pada materi tatanama 

senyawa biner adalah buku teks yang hanya sekedar memberikan uraian materi singkat serta latihan soal. Pengajaran 

materi dilakukan dengan memberikan aturan penamaan senyawa biner terlebih dahulu kemudian peserta didik diminta 

untuk mengerjakan soal tatanama senyawa biner sehingga peserta didik belum memahami konsep dengan tuntas. 

Kelemahan lain dari buku teks diungkapkan oleh Arif (1997:21) yaitu a) menggunakan bahasa formal sehingga 

kurang diminati peserta didik, b) penyajian materi cenderung informatif dan searah, c) cakupan materinya luas dan 
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kurang terfokus, dan d) peserta didik cenderung pasif. Hal tersebut bertolak belakang dengan teori belajar 

konstruktivistik yang menyarankan bahwa peserta didik harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran 

(Piaget dalam Iskandar, 2011:8). 

Salah satu alternatif pemecahan masalah adalah dengan mengembangkan suatu sumber belajar cetak berupa 

modul yang mendukung teori belajar konstruktivistik. Dasar penyusunan materi modul adalah persepsi konsep sukar 

dan kesalahan konsep yang dimiliki oleh peserta didik. Modul dipilih sebagai bahan ajar yang dikembangkan karena 

peserta didik dapat mempelajari modul secara mandiri. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami oleh 

peserta didik (Depdiknas, 2008:3)  Kelebihan pembelajaran menggunakan modul juga diperkuat oleh Setyosari dan 

Effendi (1990:10) yaitu materi pada modul disajikan berdasarkan urutan logis dan hirarki konsep sehingga sangat 

cocok untuk peserta didik yang memiliki pola berpikir parsial. 

Modul hasil pengembangan disajikan dengan bahasa sederhana dan komunikatif. Pemaparan materi dimulai 

dengan menyajikan konsep yang menjadi kemampuan prasyarat, kemudian dilanjutkan dengan ulasan materi, contoh 

soal, analisis konsep, uji diri, dan rangkuman materi. Alur pembelajaran pada modul memudahkan peserta didik untuk 

mempelajari dan membangun konsep tatanama senyawa biner secara mandiri sehingga terhindar dari konsep sukar dan 

kesalahan konsep. 

 

METODE PENELITIAN 

Model Pengembangan 

Pengembangan modul berbasis konsep sukar dan kesalahan konsep pada materi tatanama senyawa biner dan 

anion poliatomik menggunakan model 4-D dari Thiagarajan, dkk (1974), namun hanya dilakukan sampai tahap ketiga . 

Model pengembangan 4-D terdiri dari empat tahap yaitu: pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan 

(develop), dan penyebarluasan (disseminate).  

 

Prosedur Pengembangan 

Tahap pendefinisian terdiri dari lima langkah, yaitu (1) analisis ujung depan, untuk mengidentifikasi konsep 

sukar dan kesalahan konsep hasil penelitian Winarsih (2010); (2) analisis peserta didik, dilakukan untuk mengkaji 

penyebab konsep sukar dan kesalahan konsep yang dialami peserta didik serta karakteristiknya; (3) analisis tugas,  

untuk menyusun peta pemikiran yang dikembangkan berdasarkan peta konsep hasil penelitian Winarsih (2010);             

(4) analisis konsep, berguna untuk mengkaji materi utama yang disajikan dalam modul berdasarkan peta pemikiran; 

dan (5) perumusan tujuan pembelajaran agar peserta didik mengetahui pengetahuan yang dikuasai setelah mempelajari 

modul. 

Pada tahap perancangan disiapkan komponen dasar modul yang dikembangkan. Langkah awal adalah 

penyusunan tes acuan patokan, namun tidak dilakukan karena menggunakan soal diagnostik hasil penelitian Winarsih 

(2010). Soal diagnostik disajikan pada modul sebagai soal evaluasi. Selanjutnya dilakukan pemilihan format penyajian 

materi pada modul. Penyajian materi disusun berdasarkan hirarki konsep dan didukung oleh komponen yang dapat 

mencegah konsep sukar dan kesalahan konsep. Komponen tersebut ditunjukkan pada hasil dan pembahasan. Setelah 

format ditentukan, dikembangkan rancangan awal modul. 

Tahap ketiga yaitu pengembangan yang meliputi validasi ahli dan uji coba pengembangan. Langkah yang 

dilakukan sebagai berikut (1) validasi pertama dilakukan oleh seorang dosen kimia, kemudian dilakukan revisi produk 

berdasarkan saran dosen dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing; (2) produk kemudian divalidasi kembali oleh 

dua orang guru kimia; dan (3) produk yang telah divalidasi guru direvisi kembali kemudian diuji keterbacaannya oleh 

12 orang peserta didik masing-masing dari kelas XI dan XII IPA SMA Negeri 5 Malang. 

 

Validasi Isi dan Uji Keterbacaan 

Data yang diperoleh dari hasil validasi isi dan uji keterbacaan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kualitatif berupa komentar dan saran perbaikan produk dari validator dan peserta didik dianalisis dengan teknik analisis 

deskriptif dan digunakan sebagai acuan untuk merevisi produk yang dikembangkan. Data kuantitatif yang berasal dari 

angket validator dan angket dari peserta didik dihitung persentase kelayakan rata-rata. 

Hasil perhitungan persentase kelayakan digunakan sebagai landasan dalam menentukan kelayakan modul. 

Kriteria sangat valid ditunjukkan pada rentang 86%-100%. Kriteria valid dan kurang valid berturut-turut ditunjukkan 

pada rentang 70%-85% dan 60%-69%. Rentang 0%-50% menunjukkan kriteria tidak valid (Akbar dan Sriwiyana, 

2010:153). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Modul Stoikiometri 

Penelitian pengembangan menghasilkan produk akhir berupa modul pada materi tatanama senyawa biner dan 

anion poliatomik. Dasar penyusunan modul adalah persepsi konsep sukar dan kesalahan konsep yang dialami peserta 

didik. Materi pada modul disajikan dengan hirarki konsep yang ditunjukkan pada peta pemikiran sehingga peserta didik 

dapat membangun konsepnya secara mandiri. Selain itu, modul hasil pengembangan juga dilengkapi dengan komponen 

yang dapat mencegah konsep sukar dan kesalahan konsep. Komponen tersebut adalah 1) kemampuan prasyarat 

diberikan untuk menunjukkan konsep yang perlu diingat dan dipahami peserta didik  sebelum mempelajari materi, 2) 
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analisis konsep yang membimbing peserta didik untuk membangun konsepnya secara mandiri, 3) uji diri sebagai 

latihan untuk mengerjakan soal-soal, dan 4) diagram alir yang memudahkan peserta didik untuk mengidentifikasi tipe 

senyawa biner. Beberapa contoh tampilan komponen pada modul ditunjukkan berturut-turut pada Gambar 1.1, 1.2, dan 

1.3. 

 

 
 

Gambar 1.1 Tampilan Kemampuan Prasyarat 

 
Gambar 1.2 Tampilan Analisis Konsep 

 
 

Gambar 1.3 Tampilan Uji Diri 

Hasil Validasi Isi 

Modul hasil pengembangan diuji kelayakannya dengan validasi isi dan uji keterbacaan. Berdasarkan hasil 

validasi isi oleh dosen kimia, diperoleh persentase kelayakan sebesar 86,67%. Selanjutnya modul divalidasi kembali 
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oleh dua orang guru kimia SMA dan diperoleh persentase kelayakan rata-rata sebesar 86,67%. Data pada setiap aspek 

dapat dilihat pada Tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1 Hasil Validasi Isi oleh Dosen dan Guru Kimia  

No Aspek 
Skor 

X1 X2 X3 

1 Kelayakan Isi 3,28 3,85 3,28 

2 Bahasa 4,00 3,25 3,50 

3 Penyajian 3,25 3,25 3,50 

Rata-rata 3,46 3,46 

Persentase kelayakan rata-rata 86,67% 86,67% 

Kriteria Kelayakan Sangat Valid Sangat Valid 

Keterangan: X1 = Dosen Kimia FMIPA UM; X2 = Guru Kimia SMAN 3 Malang; X3= Guru Kimia yang sedang 

menempuh S2 

 

Hasil validasi isi oleh dosen dan guru kimia menunjukkan bahwa modul hasil pengembangan masuk kategori 

sangat valid dan layak untuk digunakan setelah revisi kecil. Revisi dilakukan berdasarkan komentar dan saran dari 

ketiga validator. 

 

Uji Keterbacaan 

Setelah direvisi, modul diuji keterbacaannya oleh 12 orang peserta didik masing-masing dari kelas XI dan XII 

IPA SMA Negeri 5 Malang. Masing-masing kelas dibagi berdasarkan tingkat kognitifnya yaitu tingkat kognitif atas 

dan bawah. Hasil uji keterbacaan oleh peserta didik ditunjukkan pada Tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2 Data Kuantitatif Hasil Uji Keterbacaan Modul oleh Peserta Didik Kelas XI dan XII 

No. Kelas Tingkat Kognitif Persentase Kategori 

1 XI Atas 86,01% Sangat Valid 

Bawah 83,03% Valid 

2 XII Atas 86,61% Sangat Valid 

Bawah 81,84% Valid 

 

 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa modul hasil pengembangan layak digunakan sebagai bahan ajar kimia di 

SMA/MA. Persentase kelayakan yang diberikan oleh peserta didik tingkat kognitif atas pada kelas XII lebih tinggi 

daripada kelas XI. Data tersebut diperoleh karena kemampuan kognitif peserta didik kelas XII lebih tinggi daripada 

kelas XI. Peserta didik tingkat kognitif bawah pada kelas XI mempunyai kemampuan kognitif lebih tinggi daripada 

kelas XII sehingga persentase kelayakan yang diberikan juga lebih tinggi. Kemampuan kognitif peserta didik dapat 

diketahui dari hasil ulangan kimia. 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil validasi isi dan uji keterbacaan menunjukkan bahwa modul tatanama senyawa biner dan anion poliatomik 

hasil pengembangan layak untuk digunakan dalam pembelajaran di SMA/MA pada berbagai tingkat kognitif. Hal ini 

dapat dijelaskan dari hasil validasi isi dan uji keterbacaan. Berdasarkan validasi isi oleh dosen dan dua orang guru 

kimia diperoleh persentase kelayakan rata-rata sebesar 86,67%. Hasil uji keterbacaan oleh perserta didik kelas XI 

dengan tingkat kognitif atas sebesar 86,01% dan 83,03% untuk tingkat kognitif bawah. Hasil uji keterbacaan oleh 

peserta didik kelas XII tingkat kognitif atas dan bawah berturut-turut sebesar 86,61% dan 81,84%.  

Modul tatanama senyawa biner dan anion poliatomik hasil pengembangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar oleh peserta didik secara mandiri. Pada pembelajaran di kelas, guru hendaknya memberikan penekanan dan 

penguatan terhadap konsep yang dianggap sukar dan berpeluang menimbulkan kesalahan konsep pada peserta didik. 

Diseminasi modul hasil pengembangan ke sasaran yang lebih luas dapat dilakukan dengan menggunakan modul 

hasil pengembangan dalam proses pembelajaran sehingga dapat diketahui tingkat keefektifannya. Saran yang diajukan 

untuk keperluan pengembangan lebih lanjut adalah mengembangkan modul berbasis konsep sukar dan kesalahan 

konsep pada materi lain. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku petunjuk praktikum kimia untuk SMA kelas X semester 

2 Pengembangan buku petunjuk praktium mengadaptasi pengembangan proses pembelajaran menurut Dick dan 

Carey.Produk hasil pengembangan yang diharapkan berupa buku petunjuk praktikum yang menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E. Kelayakan produk hasil pengembangan di uji dengan uji validitas isi dan uji 

kelompok kecil. Uji validitas isi produk yang dihasilkan dilakukan dengan pengisian angket penilaian oleh validator 

yang terdiri dari 1 orang dosen dan 2 orang guru SMA/MA. Data yang diperoleh merupakan data kuantitatif dan data 

kualitatif. Buku petunjuk praktikum yang dihasilkan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran berbasis praktikum. 

 

Kata kunci: buku petunjuk praktikum kimia, pembelajaran konstruktivistik, Learning Cycle 5E 

 

ABSTRACT 

 

This study is conducted to develop chemistry lab work guidance work book for senior high school 10th grade 

semester 2. The development of the book adopts learning process development as mentioned by Dick and Carey. 

Product of development result that expected is a lab work guidance book that used learning cycle 5E. The product 

feasibility of development result examined by content validity test and small group test. Validity test of product content 

conducted by filling the assessment questionnaire by evaluator that contain of 1 lecturer and 2 senior high scholl 

teachers. The obtained data is qualitative and quantitative data. The chemistry lab work guidance work book as the 

product can be used for learning process based on experiment. 

 

Key Words: Chemistry lab work guidance book, contructivist learning, learning cycle 5E 

.  

PENDAHULUAN 

 

Ilmu kimia mempunyai dua sifat khas yaitu kualitatif dan kuantitatif yang mengandung arti bahwa data-data yang 

digunakan untuk menyusun konsep, prinsip, aturan-aturan dan penemuan-penemuan baru diperoleh dengan 

pengamatan dan pengukuran yang diperoleh dari hasil-hasil percobaan dilaboratorium. Menurut Altun et al (2009: 

1895), ilmu kimia merupakan ilmu terapan dimana informasi-informasi teoritis dibuktikan dengan eksperimen di 

laboratorium termasuk keahlian melakukan kegiatan ilmiah. Selain itu,menurut Soebagio (2009: 3) ilmu kimia lahir dan 

berkembang atas dasar percobaan-percobaan dilaboratorium. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam 

mempelajari ilmu kimia tidak terlepas dari kegiatan percobaan atau eksperimen di laboratorium. 

Kegiatan eksperimen atau percobaan  merupakan kegiatan penunjang proses belajar untuk menemukan prinsip 

atau menjelaskan prinsip-prinsip yang dikembangkan (Arifin, 2005:109). Menurut Altun et al (2009:1896), kegiatan 

eksperimen merupakan bagian dari proses pembelajaran  kimia. Kegiatan laboratorium dapat membuat konsep yang 

semula abstrak menjadi lebih konkret dan semakin mudah untuk dipelajari. Selain itu kegiatan eksperimen dapat 

melatih siswa berfikir ilmiah dan kreatif, melakukan observasi, mengumpulkan dan menganalisa data, serta 

memecahkan suatu permasalahan. Dengan melakukan praktikum di laboratorium siswa dapat menemukan fakta sendiri 

dengan indranya serta dapat mengaitkan pengalaman yang penuh dengan lambang-lambang dan hitungan yang 

diperoleh dalam proses pembelajaran (Kean dan Midlecamp,1985:122 ). Eksperimen di laboratorium bukan hanya 

sekedar kegiatan untuk membuktikan atau mencocokkan teori yang telah diberikan di kelas, mencocokkan reaksi 

dengan teori tetapi mengutamakan proses berpikir ilmiah dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang terkait 

dengan materi yang dipelajari. 

Kegiatan eksperimen dalam proses pembelajaran sejalan dengan peralihan paradigma pembelajaran dari 

behavioristik menjadi konstruktivistik yang menuntut siswa untuk dapat mengkonstruk pengetahuannya secara mandiri. 

Menurut paradigma konstruktivistik, seseorang akan membangun struktur pengetahuannya melalui renungan dari 
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pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan melaksanakan kegiatan praktikum, siswa dapat 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman secara langsung yang nantinya akan siswa olah sesuai dengan kemampuan 

kognitifnya.  

Dalam pembelajran konstruktivistik dibutuhkan bahan ajar yang mengacu pada pembalajran konstruktivistik. 

Buku petunjuk praktikum yang ada saat ini pada umumnya masih seperti sebuah resep masakan. Siswa hanya perlu 

melakukan langkah-langkah yang telah diberikan  dalam petunjuk praktikum. Kegiatan praktikum yang biasa dilakukan 

siswa pada saat ini umumnya bersifat verifikasi, siswa melakukan praktikum untuk membuktikan konsep yang telah 

diperoleh di kelas.Hal ini membuat siswa terkesan pasif.  Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada beberapa sekolah, 

petunjuk praktikum yang digunakan masih berupa lembaran-lembaran dan belum dalam bentuk buku. 

Peneliti bermaksud untuk mengembangkan bahan ajar yang besifat konstruktivistik yang digunakan dalam 

kegiatan praktikum. Penelitian pengembangan buku petunjuk praktikum kimia SMA/MA ini bertujuan untuk (1) 

mengetahui tahap-tahap pelaksanaan praktikum dalam buku petunjuk praktikum kimia SMA/MA kelas X semester 2 

berbasis Learning Cycle 5E, (2) mengetahui kelayakan buku petunjuk parktikum yang dikembangkan.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang mengadaptasi proses pengembangan pembelajaran 

menurut Dick and Carey. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengembangkan buku petunjuk 

praktikum adalah (1) mengidentifikasi tujuan pembelajaran, (2) melakukan analisis pembelajaran, (3) mengidentifikasi 

kemampuan awal dan karakteristik siswa, (4) Merumuskan pengalaman belajar, (5) mengembangkan jenis tes berbasis 

kriteria, (6) mengembangkan strategi  pembelajaran, (7) mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, (8) 

menyusun dan melakukan evaluasi formatif, (9) melakukan revisi produk. 

Validitas isi dari buku petunjuk praktikum yang dikembangkan diuji oleh validator yang terdiri dari 1 orang 

dosen kimia Universitas Negeri Malang dan 2 orang guru SMA. Setelah dilakukan proses validasi isi buku petunjuk 

praktikum yang dikembangkan direvisi sesuai dengan saran dari validator. Langkah selanjutnya adalah dilakukan uji 

keterbacaan kelompok kecil. Uji keterbacaan kelompok kecil dilakukan untuk mengetahui keterbacaan dan 

kemenarikan buku petunjuk praktikum yang dikembangkan. Sampel yang digunakan dalam uji keterbacaan kelompok 

kecil adalah 10 orang siswa kelas X disalah satu SMA negeri di Kota Malang. 

Data kuantitatif hasil proses validasi dan uji keterbacaan kelompok kecil dianalisa dengan menggunakan teknik 

perhitungan rata-rata. Hasil perhitungan data kuantitatif kemudian dicocokkan dengan skala kriteria kevalidan yang 

digunakan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dari penelitian pengembangan adalah buku petunjuk praktikum yang terdiri dari 3 bagian yaitu (1) 

pendahuluan, (2) isi, dan (3) penutup. 

 

Bagian pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan terdiri dari sampul (cover), halaman judul, kata pengantar, daftar isi, petunjuk 

penggunaan buku, tata tertib bekerja di laboratorium, daftar simbol tanda bahaya bahan kimia, dan daftar alat-alat 

praktikum yang digunakan beserta fungsinya. Pada sampul buku terdapat judul  buku yang dikembangkan, untuk siapa 

buku petunjuk praktikum tersebut, gambar yang mendukung identitas buku, penyusun, dosen pembimbing, dan 

lambang Universitas Negeri Malang. Halaman judul terdiri dari judul buku ,identitas penyusun, dan  dosen 

pembimbing. Kata pengantar berisi serangkaian kalimat ucapan terima kasih, harapan dari penulis, deskripsi singkat 

dari buku yang dikembangkan, serta permintaan kritik dan saran yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas buku 

petunjuk praktikum yang dikembangkan. Daftar isi berisi judul komponen-komponen yang ada dalam buku petunjuk 

praktikum yang dikembangkan, serta letak  halaman setiap komponen. 

Petunjuk penggunaan buku berisi uraian singkat setiap bagian bab yang ada dalam buku petunjuk. Petunjuk 

penggunaan juga dilengkapi dengan gambar bab yang dijelaskan pada uraian singkat untuk memperjelas petunjuk yang 

diberikan. Tata tertib bekerja di laboratorium berisi aturan-aturan dan larangan-larangan bagi siswa yang harus dipatuhi 

selama melakukan kegiatan praktikum di laboratorium. Daftar simbol tanda bahaya bahan kimia berisi gambar simbol 

tanda bahaya dari bahan kimia sesuai dengan potensi bahaya yang dimiliki zat kimia tersebut. Daftar alat-alat 

praktikum terdiri dari gambar dan nama dari setiap alat praktikum yang digunakan. Selain itu, pada bagian ini diberikan 

pula fungsi dari setiap alat yang dicantumkan dalam daftar sehingga siswa mengetahui fungsi setiap alat praktikum 

yang digunakan ketika melakukan praktikum. 

 

Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari 5 judul kegiatan praktikum. Setiap kegiatan praktikum berisi judul praktikum, tujuan 

praktikum, bagian engagement, bagian exploration,  bagian explanation, bagian elaboration, dan bagian evaluation. 

Tujuan praktikum berisi kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah melakukan kegiatan 



Eko Budi Prasetyo Nugroho, dkk. 
 

Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014                143 

 

praktikum. Tujuan praktikum dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar, judul praktikum dan indikator dari materi 

pokok. 

Bagian enggagement berisi uraian singkat mengenai fakta-fakta menarik yang terdapat pada kehidupan sehari-

hari yang berkaitan dengan kegiatan praktikum. Selain uraian singkat, bagian engagement juga berisi pertanyaan- 

pertanyaan yang menarik perhatian siswa.  Isi bagian engagement  yang disajikan pada setiap judul praktikum berbeda-

beda disesuaikan dengan  judul dan materi dari kegiatan praktikum.  

Bagian exploration terdiri dari rumusan masalah, hipotesis, alat dan bahan, langkah kerja, dan kolom data 

pengamatan. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan konsep yang harus dibangun 

siswa melalui kegiatan praktikum. Buku petunjuk praktikum yang dikembangkan tidak mengharuskan siswa untuk 

merumuskan rumusan masalah pada setiap percobaan. Pada setiap percobaan siswa dituntut untuk menyusun hipotesis 

yang akan dibuktikan dengan kegiatan praktikum. Penyusunan hipotesis mengacu pada pertanyaan yang ada pada 

rumusan masalah sehingga hipotesis yang disusun oleh siswa tidak akan melenceng dari rumusan masalah. Alat dan 

bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum disajikan dalam bentuk tabel. Alat dan bahan yang disajikan dalam 

setiap judul praktikum disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan pada setiap judul sehingga daftar alat dan bahan 

pada setiap judul percobaan akan berbeda-beda.  

Buku petunjuk yang dikembangkan menuntut siswa untuk menyusun langkah kerja yang akan dilakukan dalam 

kegiatan praktikum. Pada bagian langkah kerja terbagi menjadi 2 kolom yaitu kolom uraian singkat dan kolom untuk 

menulis langkah kerja yang telah ditulis. Kolom uraian singkat berisi serangkaian kalimat yang dapat membimbing 

siswa dalam menyusun langkah kerja. Langkah kerja yang telah disusun siswa ditulis pada kolom yang telah 

disediakan. Bagian data pengamatan terdapat aspek yang harus diamati siswa selama melakukan kegiatan praktikum. 

Data hasil pengamatan ditulis siswa pada kolom data pengamatan yang telah disediakan dalam buku petunjuk  

praktikum.  

Bagian explanation terdiri  dua bagian yaitu analisa data dan pembahasan serta penarikan kesimpulan. Analisa 

data dan pembahasan berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan data pengamatan. Pertanyaan dalam analisa 

data dan pembahasan disusun sedemikian rupa sehingga dapat membantu siswa mengkonstruk konsep yang harus 

dikuasai siswa. Pada bagian kesimpulan diberikan beberapa kesimpulan awal. Siswa kemudian diminta untuk 

melengkapi kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. 

Bagian elaboration berisi soal-soal untuk memperdalam pemahaman konsep siswa. Soal dalam bagian 

elaboration  dapat berupa soal uraian maupun soal melengkapi kalimat rumpang. Pemilihan jenis soal dalam bagian 

elaboration disesuaikan dengan keluasan dan kedalaman materi praktikum. 

Bagian evaluation berisi soal-soal yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami konsep 

yang dipraktikumkan . Soal dalam bagian evaluation  dapat berupa pilihan ganda, soal uraian, maupun soal  kalimat 

rumpang. Pemilihan jenis soal evaluasi disesuaikan dengan keluasan dan kedalaman materi praktikum. 

 

Bagian Penutup 

Bagian akhir dari buku petunjuk yang dikembangkan berisi daftar pustaka dan kunci jawaban. Daftar pustaka 

berisi buku atau artikel yang dijadikan sumber dan acuan dalam  penulisan buku petunjuk praktikum. Kunci jawaban 

yang dikembangkan meliputi kunci jawaban untuk rumusan hipotesis, langkah kerja dalam kegiatan praktikum, data 

pengamatan, analisa data dan pembahasan, kesimpulan, soal pada kolom elaboration, dan soal pada kolom evaluation. 

Kunci jawaban yang dikembangkan diperuntukkan untuk guru. Kunci jawaban ditulis terpisah dari buku petunjuk 

praktikum. Kunci jawaban dapat dijadikan pegangan bagi guru untuk membimbing praktikum dalam membahas hasil 

yang diperoleh setelah melakukan kegiatan praktikum.  

Pembahasan Hasil Validasi dan Uji Keterbacaan Kelompok Kecil 

 

Validasi Isi 

Validasi dilakukan oleh 3 orang validator yang terdiri dari 1 dosen kimia Universitas Negeri Malang dan 2 orang 

guru dari SMAN 7 Malang. Data yang diperoleh terdiri dari  data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif berupa 

perolehan angka yang tertera dalam angket validasi, sedangkan data kualitatif berupa kritik dan saran yang terdapat 

pada kolom kritik dan saran dalam angket. 

Data hasil validasi isi adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Data Hasil Validasi Isi 

No Aspek yang diamati Rata-rata Kriteria 

Bagian pendahuluan 

1 Cover  4,0 Valid 

2 Kata pengantar 3,0 Cukup valid 

3 Petunjuk penggunaan 3,7 Valid 

4 Tata tertib dan keselamatan kerja 3,9 Valid 

5 Daftar simbol tanda bahaya zat kimia 3,7 Valid 

6 Gambar peralatan yang digunakan 4,0 Valid 
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7 Daftar isi 4,0 Valid  

Bagian isi 

8 Judul praktikum 3,6 Valid 

9 Tujuan praktikum 3,2 Cukup valid 

10 Fase engagement 3,4 Valid 

11 Fase exploration 

 a. Rumusan masalah 3,5 Valid 

b. Alat dan bahan 3,6 Valid 

c. Langkah kerja 3,3 Valid 

d. Data pengamatan 3,5 Valid 

12 Fase explanation  

 a. Analisa data 3,5 Valid 

b. Kesimpulan 3,3 Valid 

13 Fase elaboration 3,4 Valid 

14 Fase evaluation 3,5 Valid 

Bagian penutup 

15 Daftar rujukan 3,7 Valid  

 

Data hasil validasi isi menunjukkan bahwa komponen-komponen dari buku petunjuk praktikum yang 

dikembangkan memenuhi kriteria valid dan layak digunakan dalam proses pembelajaran dikelas. Komentar dan saran 

dari validator dapat dilihat pada table berikut: 

 

Tabel 1.2 Komentar dan Saran Validator 

No Aspek  Tanggapan atau saran 

1 Engagement Materi dalam engagement akan lebih baik jika diberi 

sumber rujukan 

2 Alat dan bahan Sebaiknya ditambahkan fungsi dari alat yang 

digunakan 

3 Soal evaluasi Lebih disempurnakan lagi, kalimat dalam soal lebih 

diperjelas 

 

 

Uji Keterbacaan Kelompok Kecil 

Uji coba keterbacaan kelompok kecil bertujuan untuk mengetahui keterbacaan dan kemenarikan buku petunjuk 

praktikum yang dikembangkan. Data hasil uji coba keterbacaan kelompok kecil dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

 

Tabel 1.3 Data Hasil Uji Keterbacaan Kelompok Kecil 

No Aspek yang diamati Rata-rata Kriteria 

Bagian pendahuluan 

1 Cover  3,4 Menarik 

2 Kata pengantar 3,5 Menarik 

3 Petunjuk penggunaan 3,3 Menarik 

4 Tata tertib dan keselamatan kerja 3,4 Menarik 

5 Daftar simbol tanda bahaya zat kimia 3,6 Menarik 

6 Gambar peralatan yang digunakan 3,7 Menarik 

7 Daftar isi 3,6 Menarik 

Bagian isi 

8 Judul praktikum 3,5 Menarik 

9 Tujuan praktikum 3,5 Menarik 

10 Fase engagement 3,5 Menarik 

11 Fase exploration   

 e. Rumusan masalah 3,6 Menarik 

 f. Alat dan bahan 3,3 Menarik 

 g. Langkah kerja 3,5 Menarik 

 h. Data pengamatan 3,4 Menarik 

12 Fase explanation    

 c. Analisa data 3,3 Menarik 
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 d. Kesimpulan 3,3 Menarik 

13 Fase elaboration 3,3 Menarik 

14 Fase evaluation 3,4 Menarik 

Bagian penutup 

15 Daftar rujukan 3,7 Menarik 

 

 Data hasil uji coba keterbacaan kelompok kecil menunjukkan bahwa buku petunjuk yang dikembangkan 

menarik. 

 

KESIMPULAN 

 

 Buku petunjuk praktikum yang dihasilkan terdiri dari 3 bagian yaitu (1) bagian pendahuluan, (2) Bagian isi, 

(3) bagian penutup. Bagian pendahuluan terdiri dari sampul (cover), halaman judul, kata pengantar, daftar isi, petunjuk 

penggunaan buku, tata tertib bekerja di laboratorium, daftar simbol tanda bahaya bahan kimia, dan daftar alat-alat 

praktikum yang digunakan beserta fungsinya. Bagian isi terdiri dari  5 judul kegiatan praktikum. Setiap kegiatan 

praktikum berisi judul praktikum, tujuan praktikum, bagian engagement, bagian exploration,  bagian explanation, 

bagian elaboration, dan bagian evaluation. Bagian penutup terdiri dari daftar pustaka dan kunci jawaban dari buku 

petunjuk praktikum yang dikembangkan. Hasil validasi isi dan uji keterbacaan kelompok kecil menunjukkan buku 

petunjuk yang dikembangkan sudah layak untuk diterapkan pada proses pembelajaran dan sesusai dengan langkah-

langkah pembelajaran model learning cycle 5E. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan keterlaksanaan model pembelajaran LC 5E-STAD dan 

model pembelajaran LC 5E-TPS, (2) mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran LC 5E-STAD dan yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-TPS pada materi reaksi 

redoks. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimental semu. Sampel penelitian terdiri dari dua kelas, 

yaitu kelas X-3 sebagai kelas yang dibelajarkan dengan model pembelajaran LC 5E-TPS dan kelas X-4 sebagai kelas 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran LC 5E-STAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterlaksanaan 

model pembelajaran pada kelas LC 5E-TPS ( ̅ = 97,00%) dan kelas LC 5E-STAD ( ̅ = 96,15%) tergolong terlaksana 

sangat baik, (2) terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 

5E-STAD dan siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-TPS pada materi reaksi redoks. Hasil 

belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-TPS ( ̅ = 81,41) lebih tinggi daripada hasil 

belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-STAD ( ̅ = 76,73). 

 

Kata kunci: LC 5E-STAD, LC 5E-TPS, reaksi redoks, hasil belajar. 

 

ABSTRACT 

 

This research was aimed to: (1) describe the feasibility of LC 5E-STAD learning model and LC 5E-TPS 

learning model, (2) determine the difference of student learning outcomes that learned using the LC 5E-STAD learning 

model and that learned to use the LC 5E-TPS learning model in redox reaction materials. This research used a quasy 

experimental design. The sample of this research consists of two classes, namely class X-3 as a class that learned using 

LC 5E-TPS learning model and class X-4 as a class that learned using LC 5E-STAD learning model. The results 

showed that: (1) the feasibility of learning model for class LC 5E-TPS ( ̅ = 97,00%)  and class LC 5E-STAD ( ̅ = 

96,15%) quite done very well, (2) there was a difference in learning outcomes between students that learned using the 

LC 5E-STAD learning model and students that learned to use the LC 5E-TPS learning model on redox reaction 

materials. Student learning outcomes that learned using the LC 5E-TPS ( ̅ = 81,41) learning model was higher than 

that learned using the LC 5E-STAD ( ̅ = 76,73). 

 

Keywords: LC 5E-STAD, LC 5E-TPS, redox reaction, learning outcomes. 

 
 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain pembaharuan 

kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang telah diberlakukan oleh pemerintah saat ini. Proses 

pembelajaran dalam KTSP disesuaikan dengan kemampuan siswa di masing-masing satuan pendidikan dan proses 

pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam, yang dianggap sulit 

oleh sebagian besar siswa. Kesulitan mempelajari ilmu kimia ini terkait dengan ciri ilmu kimia itu sendiri. Menurut 

Kean dan Middlecamp (1985:5) ciri-ciri ilmu kimia adalah sebagian besar konsep bersifat abstrak, ilmu kimia 

merupakan penyederhanaan dari yang sebenarnya, materi kimia sifatnya berurutan, ilmu kimia tidak hanya sekedar 

memecahkan soal-soal, dan materi yang dipelajari sangat banyak. 

Salah satu materi pembelajaran kimia yang dianggap sulit adalah reaksi oksidasi reduksi (reaksi redoks). Materi 

reaksi redoks merupakan materi kimia yang banyak melibatkan konsep yang bersifat mikroskopis, mempelajari tentang 

persamaan reaksi, dan melibatkan hitungan matematik. Pembelajaran reaksi redoks selama ini cenderung menggunakan 

metode pembelajaran yang lebih berpusat pada guru (teacher centered) yaitu menggunakan metode ceramah. Oleh 

karena itu dipandang perlu melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran yang menekankan 

siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri secara aktif yang mengacu pada teori konstruktivistik. Pada proses 
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pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator dan siswa sebagai pebelajar yang aktif dalam menggali pengetahuan 

baru sehingga pembelajaran lebih berpusat pada siswa (student centered). Model pembelajaran yang bersifat student 

centered diantaranya adalah model pembelajaran Learning Cycle dan model pembelajaran kooperatif (Herbandri, 

2008:26). 

Learning Cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). Learning Cycle 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Learning Cycle 5 fase (LC 5E) yaitu model pembelajaran yang membagi 

pembelajaran dalam 5 fase (engagement, exploration, explanation, elaboration, evaluation). Fase engagement 

bertujuan mempersiapkan siswa agar terkondisi dalam menempuh fase berikutnya dengan jalan mengeksplorasi 

pengetahuan awal. Fase exploration, pada fase ini siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok-

kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru untuk menguji prediksi, melakukan dan mencatat pengamatan 

serta ide-ide melalui kegiatan-kegiatan antara lain telaah literatur. Fase explanation, pada fase ini guru harus 

mendorong siswa untuk menjelaskan konsep dengan kalimat mereka sendiri. Fase elaboration, pada fase ini siswa 

menerapkan konsep dalam situasi baru. Fase evaluation, pada fase ini dilakukan evaluasi terhadap efektifitas fase-fase 

sebelumnya dan juga evaluasi terhadap pemahaman konsep siswa.  

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengelompokkan siswa dengan tingkat 

kemampuan berbeda-beda untuk mendorong siswa secara aktif bekerja bersama-sama dalam mempelajari dan 

memahami konsep yang diajarkan serta mempunyai tanggung jawab individu dan kelompok terhadap tugas-tugas. 

Pembelajaran kooperatif meliputi Student Teams Achievement Divisions (STAD), Group Invertigasion (GI), jigsaw, 

Team Games Tournament (TGT), Think Pair Share (TPS). STAD dan TPS merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang mudah dilaksanakan dalam pembelajaran.  

Menurut Slavin (1995:71) STAD merupakan model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan sebuah 

model yang baik untuk permulaan bagi seorang guru untuk menerapkan pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran 

tipe STAD siswa ditempatkan dalam kelompok belajar heterogen yang beranggotakan empat sampai lima orang. 

Pelaksanaan model pembelajaran STAD mempunyai 5 komponen utama yaitu: (1) presentasi kelas, (2) kelompok, (3) 

kuis atau tes, (4) skor kemajuan individu, (5) penghargaan kelompok. 

Model TPS merupakan model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Tahapan dalam TPS adalah thinking (berpikir), pairing (berpasangan), dan sharing (berbagi). Tahap thinking, pada 

tahap ini guru mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran kemudian siswa diminta untuk memikirkan 

pertanyaan tersebut secara individu untuk beberapa saat. Tahap pairing, pada tahap ini guru meminta siswa 

berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap sebelumnya. Tahap 

sharing, pada tahap ini guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah 

mereka bicarakan. 

Di dalam model pembelajaran LC 5E disyaratkan ada kegiatan berkelompok. Namun selama kegiatan 

berkelompok tidak memiliki pola tertentu. Pembelajaran kooperatif STAD dan TPS merupakan pembelajaran kooperatif 

yang memiliki struktur atau pola tertentu. Model pembelajaran kooperatif STAD dan kooperatif TPS mempunyai 

kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan diupayakan memadukan 

model pembelajaran LC 5E dengan model pembelajaran kooperatif STAD dan TPS. Perbedaan kedua model 

pembelajaran STAD dan TPS terletak pada banyaknya sumbangan berpikir. Dalam model pembelajaran STAD siswa 

berkelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang sehingga sumbangan berpikir siswa lebih kompleks sedangkan 

pada model pembelajaran TPS terdiri dari 2 orang sehingga sumbangan berpikir siswa lebih sedikit tetapi pada model 

pembelajaran TPS ini sebelum berkelompok siswa disuruh untuk berpikir terlebih dahulu. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk memadukan model pembelajaran LC 5E-STAD dengan menerapkan tahap STAD pada LC 5E dan LC 5E-

TPS dengan menerapkan tahap TPS pada LC 5E. Hal ini dimaksudkan agar kedua model pembelajaran tersebut saling 

melengkapi dan dapat meningkatkan proses pembelajaran. 

Pada model pembelajaran LC 5E-STAD, siswa dibagi dalam kelompok kecil yang beranggotakan 4 sampai 5 

orang dalam kemampuan yang heterogen. Langkah pembelajaran dalam LC 5E-STAD adalah dengan memasukkan 

langkah-langkah model STAD ke dalam LC 5E yaitu, (1) pembentukan kelompok STAD diintegrasikan pada fase 

exploration dalam model LC 5E, (2) presentasi kelas dalam model STAD diintegrasikan pada fase explanation dalam 

model LC 5E, (3) diskusi kelompok dalam model STAD diintegrasikan pada fase elaboration dalam model LC 5E, (4) 

pemberian kuis individu dalam model STAD diintegrasikan pada fase evaluation dalam model LC 5E. Pada model 

pembelajaran LC 5E-TPS, langkah pembelajaran yang dilakukan adalah dengan memasukkan tahap thinking, pairing 

dalam TPS dimasukkan pada fase exploration dan elaboration dalam model pembelajaran LC 5E, tahap sharing dalam 

TPS dimasukkan pada fase explanation dalam model pembelajaran LC 5E. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti 

termotivasi untuk melihat perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran LC 5E-STAD dan model pembelajaran LC 

5E-TPS. 
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METODE 

 

Rancangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan eksperimen semu (Quasy Experimental 

Design). Hal ini karena tidak dilakukan randomisasi sampel, tetapi digunakan kelas-kelas yang telah ada. Desain yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah rancangan eksperimen semu dengan posttest. Penetapan kelas dilakukan dengan 

menggunakan undian. Satu kelas eksperimen diberi perlakuan berupa model pembelajaran LC 5E-STAD dan satu kelas 

eksperimen lainnya diberi perlakuan berupa model pembelajaran LC 5E-TPS. Rancangan penelitian ini juga 

menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Rancangan deskriptif dengan menggunakan lembar observasi ini 

digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tentang keterlaksanaan proses pembelajaran. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian eksperimen semu yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Rancangan Penelitian Eksperimen Semu 

 

Subjek Pretest Perlakuan Posttest 

Kelas LC 5E-STAD - X1 O1 

Kelas LC 5E-TPS - X2 O2 

                 (Sugiyono, 2010:115) 

Keterangan: 

X1 : perlakuan berupa model pembelajaran Learning Cycle 5 fase-Student Teams Achievement Divisions (LC 5E-STAD) 

X2 : perlakuan berupa model pembelajaran Learning Cycle 5 fase-Think Pair Share (LC 5E-TPS) 

O1 : nilai hasil belajar kelas LC 5E-STAD 

O2 : nilai hasil belajar kelas LC 5E-TPS 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa kelas X MAN Malang II Batu yang memiliki kemampuan sama. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penarikan sampel secara acak berkelompok 

(cluster random sampling). Penentuan kelas yang digunakan sebagai sampel dilakukan dengan undian. Dari hasil 

undian diperoleh kelas X-3 yang berjumlah 34 siswa sebagai kelas eksperimen dengan model pembelajaran LC 5E-TPS 

dan kelas X-4 yang berjumlah 33 siswa sebagai kelas eksperimen dengan model pembelajaran LC 5E-STAD, kedua 

kelas tersebut diberikan materi yang sama yaitu reaksi redoks. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu instrumen perlakuan (terdiri atas 

silabus, RPP, handout, dan LKS) dan instrumen pengukuran (yang terdiri dari lembar observasi dan soal tes). Lembar 

observasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan proses pembelajaran dan nilai afektif siswa. Tes pada penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar kognitif siswa setelah diberi perlakuan. Instrumen 

tes ini disusun berdasarkan indikator-indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Sebelum digunakan untuk 

pengambilan data, soal tes yang sudah dikonsultasikan dan divalidasi, soal diuji cobakan pada siswa kelas XI IPA 3 

MAN Malang II Batu. Hasil uji coba selanjutnya dianalisis untuk mengetahui validitas, tingkat kesukaran, daya beda, 

dan reliabilitas. 

Hasil uji validitas butir soal menunjukkan 22 butir soal yang valid dan 3 butir soal yang tidak valid. Soal yang 

tidak valid tetap digunakan sebagai soal tes dengan syarat telah diperbaiki oleh peneliti dengan bimbingan dosen 

pembimbing dan guru yang bersangkutan di MAN Malang II Batu. Uji daya beda butir soal menunjukkan 6 soal 

tergolong baik, 16 soal tergolong cukup, dan 3 soal tergolong jelek. Soal dengan daya beda jelek tetap dipergunakan 

setelah diperbaiki oleh peneliti dengan bimbingan dosen pembimbing dan guru MAN Malang II Batu yang 

bersangkutan. Uji tingkat kesukaran butir soal menunjukkan 8 soal tergolong sedang dan 17 soal tergolong mudah. 

Hasil uji reliabilitas soal diperoleh nilai sebesar 0,797 dengan kriteria tinggi. 

 

Pengumpulan Data 

Langkah-langkah pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap persiapan meliputi menyusun proposal skripsi, melakukan observasi ke MAN 

Malang II Batu dan konsultasi ke guru mengenai jadwal penelitian, menyusun perangkat pembelajaran materi reaksi 

redoks (silabus, RPP, LKS, handout, soal evaluasi, dan lembar observasi), mengurus surat ijin penelitian, validasi 

instrumen penelitian, melakukan uji coba soal di MAN Malang II Batu pada siswa kelas XI IPA 3 Tahun Ajaran 

2012/2013. Tahap pelaksanaan meliputi melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran LC 5E-

STAD di kelas X-4 dan menggunakan model pembelajaran LC 5E-TPS di kelas X-3 pada materi reaksi redoks. Tahap 

akhir meliputi kedua kelas eksperimen diberi tes evaluasi yang berupa ulangan harian. Selanjutnya adalah 

mengumpulkan skor hasil belajar siswa pada materi reaksi redoks. Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan 
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menganalisis data hasil belajar siswa, nilai kuis, lembar observasi keterlaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian 

afektif. 

 

HASIL PENELITIAN  

Deskripsi Keterlaksanaan Proses Pembelajaran  

Data keterlaksanaan proses pembelajaran pada model pembelajaran LC 5E-STAD maupun model pembelajaran 

LC 5E-TPS diperoleh pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada penelitian ini, pengamatan keterlaksanaan 

proses pembelajaran dilakukan sebanyak empat kali pertemuan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang telah dibuat. Hasil penilaian observer pada keterlaksanaan proses pembelajaran masing-masing model 

pembelajaran yang digunakan, dihitung nilai rata-ratanya dan persentasenya. Data rata-rata nilai keterlaksanaan proses 

pembelajaran pada kelas LC 5E-STAD dan kelas LC 5E-TPS dapat dilihat pada Tabel 2. Grafik rata-rata nilai 

keterlaksanaan proses pembelajaran pada kelas LC 5E-STAD dan kelas LC 5E-TPS dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

Tabel 2 Data Rata-rata Nilai Keterlaksanaan Proses Pembelajaran pada Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-

STAD 

 

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Keterlaksanaan Proses Pembelajaran (%) 

Kelas LC 5E-TPS Kelas LC 5E-STAD 

Pertama 96,00 94,23 

Kedua 96,00 96,15 

Ketiga 98,00 96,15 

Keempat 98,00 98,08 

Rata-rata 97,00 96,15 

 

 
 

Gambar 1 Grafik Rata-rata Nilai Keterlaksanaan Proses Pembelajaran pada Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 

5E-STAD 

 

Tabel 2 dan Gambar 1 menunjukkan bahwa rata-rata nilai keterlaksanaan proses pembelajaran dari keempat 

pertemuan pada kelas LC 5E-TPS sebesar 97,00%, sedangkan rata-rata nilai keterlaksanaan proses pembelajaran dari 

keempat pertemuan kelas LC 5E-STAD sebesar 96,15%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan 

proses pembelajaran di kelas LC 5E-TPS maupun di kelas LC 5E-STAD tergolong terlaksana dengan sangat baik. 

 

Deskripsi Data Kemampuan Awal Siswa 

Data kemampuan awal siswa diperoleh dari nilai ulangan materi sebelumnya yaitu materi Stoikiometri. Deskripsi 

data kemampuan awal siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Deskripsi Data Kemampuan Awal Siswa Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-STAD 

 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Terendah  

Nilai 

Tertinggi 
Rata-rata 

Standar 

Deviasi 

LC 5E-TPS 34 65,00 93,00 74,56 6,96 

LC 5E-STAD 33 68,00 88,00 74,94 5,65 
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Data kemampuan awal siswa dari kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD digunakan untuk mengetahui apakah 

kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD memiliki kemampuan yang sama atau tidak. Analisis data kemampuan awal 

siswa meliputi uji prasyarat dan uji kesamaan dua rata-rata. Uji prasyarat yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji 

homogenitas. Hasil uji normalitas data kemampuan awal siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

 

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Awal Siswa Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-STAD 

 

Kelas 
Rata-rata 

Nilai 

Uji Kolmogorov-Smirnov 
Kesimpulan 

Standar Deviasi Nilai Signifikansi 

LC 5E-TPS 74,56 6,96 0,217 Normal 

LC 5E-STAD 74,94 5,65 0,172 Normal 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa kelas LC 5E-TPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,217, 

yang lebih besar dari 0,05 dan kemampuan awal siswa kelas LC 5E-STAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,172, 

yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kemampuan awal siswa kelas LC 5E-TPS 

dan kelas LC 5E-STAD terdistribusi normal. Hasil uji homogenitas kemampuan awal siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas 

LC 5E-STAD dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5 Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Awal Siswa Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-STAD 

 

Kelas Rata-rata Nilai Nilai Signifikansi Kesimpulan 

LC 5E-TPS 74,56 
0,454 Homogen 

LC 5E-STAD 74,94 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,454, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data nilai 

kemampuan awal siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD memiliki varian yang sama atau homogen. Hasil uji 

kesamaan dua rata-rata kemampuan awal siswa pada kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD dapat dilihat pada Tabel 

6. 

 

Tabel 6 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata Kemampuan Awal Siswa pada Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-

STAD 

 

Variabel 
Rata-rata Uji-t kesamaan dua rata-rata 

Kesimpulan 
LC 5E-TPS LC 5E-STAD Nilai Signifikansi 

Kemampuan 

Awal 
74,56 74,94 0,807 

Tidak 

terdapat 

perbedaan 

kemampuan 

awal 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil uji-t dua pihak kesamaan dua rata-rata kemampuan awal siswa kelas LC 5E-

TPS dan kelas LC 5E-STAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,807. Nilai tersebut > 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan awal siswa antara kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD. 

 

Deskripsi Data Hasil Belajar  

Hasil belajar siswa dilihat dari nilai ulangan harian. Nilai ulangan harian diperoleh dari nilai ulangan materi 

reaksi redoks setelah semua materi reaksi redoks selesai dibelajarkan. Nilai ulangan harian tersebut dianalisis secara 

statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 20.0 for Windows. Dalam penelitian ini juga diperoleh nilai 

kuis yang dilakukan setiap akhir pertemuan. Hasil belajar berupa nilai kuis digunakan sebagai pendukung hasil ulangan 

harian siswa pada kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD. Nilai kuis dianalisis dengan menggunakan teknik rata-rata. 

Nilai rata-rata kuis siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7 Nilai Rata-rata Kuis Siswa Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-STAD 

 

Kelas 
Rata-rata nilai kuis ke- 

Rata-rata 
1 2 3 4 

LC 5E-TPS 72,06 89,71 82,65 94,85 84,82 

LC 5E-STAD 60,00 71,82 80,45 90,00 75,57 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa kelas LC 5E-TPS lebih tinggi daripada siswa kelas LC 5E-

STAD. Nilai rata-rata kelas LC 5E-TPS sebesar 84,82 dan kelas LC 5E-STAD sebesar 75,57. Pada kelas LC 5E-STAD 

juga terdapat penghargaan kelompok. Data penghargaan kelompok kelas LC 5E-STAD dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa pada penghargaan kelompok yang pertama diperoleh 8 kelompok baik. Pada pertemuan 

kedua terdapat peningkatan yaitu diperoleh 3 kelompok super, 4 kelompok hebat, dan 1 kelompok baik. Pertemuan 

yang ketiga diperoleh 2 kelompok super dan 6 kelompok hebat. Pada pertemuan keempat mengalami peningkatan yaitu 

diperoleh 3 kelompok super dan 5 kelompok hebat. 

 

Tabel 8 Data Penghargaan Kelompok Kelas LC 5E-STAD 

 

Kriteria 

Kelompok 

Kelas LC 5E-STAD 

Skor 

Kemajuan 

Individu I 

Skor 

Kemajuan 

Individu II 

Skor 

Kemajuan 

Individu III 

Skor 

Kemajuan 

Individu IV 

Super - 3 2 3 

Hebat - 4 6 5 

Baik 8 1 - - 

 

Data hasil belajar siswa diambil dari nilai ulangan harian materi reaksi redoks setelah selesai diberi perlakuan. 

Deskripsi data hasil belajar siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD dapat dilihat pada Tabel 9. Distribusi 

frekuensi nilai hasil belajar siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD dapat dilihat pada Tabel 10. Grafik 

distribusi frekuensi nilai hasil belajar siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Tabel 9 Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-STAD 

 

Kelas 
Jumlah 

siswa 

Nilai 

terendah 

Nilai 

tertinggi 
Rata-rata 

Standar 

Deviasi 

LC 5E-TPS 34 60,00 100,00 81,41 9,44 

LC 5E-STAD 33 56,00 92,00 76,73 7,97 

  

Tabel 10 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-STAD 

 

Rentang Nilai 
Jumlah Siswa 

Kelas LC 5E-TPS Kelas LC 5E-STAD 

51,00-60,00 1 2 

61,00-70,00 2 3 

71,00-80,00 15 19 

81,00-90,00 9 8 

91,00-100,00 7 1 
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Gambar 2 Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas LC 5E-TPS dan   Kelas LC 5E-TPS 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-

TPS lebih baik daripada siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran LC 5E-STAD. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai rata-rata hasil belajar kelas LC 5E-TPS sebesar 81,41 dan nilai rata-rata kelas LC 5E-STAD sebesar 76,73. Untuk 

melihat apakah siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD memiliki perbedaan hasil belajar secara signifikan atau 

tidak, maka dilakukan uji-t dua pihak. Sebelum dilakukan uji-t dua pihak, dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas pada data hasil belajar siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD. 

Hasil uji normalitas data hasil belajar siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11  Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-STAD 

 

Kelas 
Rata-rata 

Nilai 

Uji Kolmogorov-Smirnov 
Kesimpulan 

Standar Deviasi Nilai Signifikansi 

LC 5E-TPS 81,41 9,44 0,951 Normal 

LC 5E-STAD 76,73 7,97 0,630 Normal 

 

Tabel 11 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD sama-sama memiliki 

nilai signifikansi > 0,05. Hasil belajar siswa kelas LC 5E-TPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,951, sedangkan 

kelas LC 5E-STAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,630. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD terdistribusi normal. Hasil uji homogenitas data hasil belajar siswa 

kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12 Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-STAD 

 

Kelas Rata-rata Nilai Nilai Signifikansi Kesimpulan 

LC 5E-TPS   81,41 
0,247 Homogen 

LC 5E-STAD 76,73 

 

Tabel 12 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,247. Nilai tersebut > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas 

LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD mempunyai varian yang sama atau homogen. 

Hasil uji-t dua pihak data nilai hasil belajar siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD dapat dilihat pada 

Tabel 13. 

 

Tabel 13 Hasil Uji-t Dua Pihak Data Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-STAD 

 

Variabel 
Rata-rata Nilai Uji-t Hasil Belajar Siswa 

Kesimpulan 
LC 5E-TPS LC 5E-STAD Nilai Signifikansi 

Hasil 

Belajar 
81,41 76,73 0,032 

Terdapat 

perbedaan hasil 

belajar siswa 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Kelas LC 5E-TPS

Kelas LC 5E-STAD

Ju
m

la
h

 

Rentang Nilai 



Anisatul Khoiriyah, dkk. 
 

154 Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014 

 

Tabel 13 menunjukkan bahwa hasil uji-t pada data hasil belajar siswa memiliki nilai signifikansi < 0,05 yakni 

sebesar 0,032. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-STAD dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran LC 5E-TPS pada materi reaksi redoks. Jika dilihat dari rata-rata hasil belajarnya, kelas LC 5E-TPS 

memiliki rata-rata nilai yang lebih besar yakni sebesar 81,41 dibandingkan dengan kelas LC 5E-STAD yang memiliki 

nilai rata-rata sebesar 76,73. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran LC 5E-TPS lebih tinggi dibandingkan hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran LC 5E-STAD pada materi reaksi redoks. 

 

Deskripsi Data Nilai Afektif Siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer pada kemampuan afektif siswa selama proses 

pembelajaran, didapatkan nilai rata-rata afektif siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD dapat dilihat pada Tabel 

14. Grafik rata-rata nilai afektif siswa kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Tabel 14 Nilai Rata-rata Afektif Siswa Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-STAD 

 

Pertemuan Ke- 
Rata-rata Nilai Afektif 

Kelas LC 5E-TPS Kelas LC 5E-STAD 

Pertama 70,59 67,17 

Kedua 72,06 67,68 

Ketiga 77,45 69,19 

Keempat 78,92 70,20 

Rata-rata  74,76 68,56 

 

 
 

Gambar 3 Grafik Rata-rata Nilai Afektif Siswa Kelas LC 5E-TPS dan Kelas LC 5E-STAD 

 

Tabel 14 menunjukkan bahwa nilai rata-rata afektif siswa kelas LC 5E-TPS sebesar 74,76 dengan kategori cukup 

aktif, sedangkan nilai rata-rata afektif siswa pada kelas LC 5E-STAD sebesar 68,56 dengan kategori kurang aktif. 

Gambar 3 menunjukkan grafik rata-rata nilai afektif siswa pada kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD pada tiap 

pertemuan. Pada tiap pertemuan nilai afektif siswa kelas LC 5E-TPS maupun kelas LC 5E-STAD mengalami 

peningkatan.  

 

PEMBAHASAN 

Keterlaksanaan Proses Pembelajaran  

Keterlaksanaan proses pembelajaran diamati sebanyak empat kali pertemuan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Keterlaksanaan proses pembelajaran pada kelas LC 5E-TPS mempunyai rata-rata sebesar 97,00%, 

sedangkan pada kelas LC 5E-STAD sebesar 96,15%. Rata-rata persentase keterlaksanaan proses pembelajaran pada 

kelas LC 5E-TPS dan kelas LC 5E-STAD tergolong terlaksana sangat baik. 
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Hasil Belajar Siswa 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-TPS sebesar 81,41, 

sedangkan rata-rata hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-STAD sebesar 

76,73. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran LC 5E-TPS dan model pembelajaran LC 5E-STAD dilakukan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS 

Versi 20.0 for Windows. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,032, yang lebih kecil dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang dibelajarkan menggunakan 

model pembelajaran LC 5E-TPS dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-STAD. 

Dalam penelitian ini, hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-TPS lebih tinggi 

dibandingkan siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-STAD. Proses pembelajaran pada 

siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran LC 5E-TPS, siswa diberi pertanyaan-pertanyaan penggali untuk 

dikerjakan secara individu. Guru menuntun siswa untuk menemukan jawaban-jawaban dari materi yang dipelajari. 

Selain itu, pada model pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan teman pasangannya untuk 

saling menukarkan informasi. Dengan kegiatan ini siswa berpikir terlebih dahulu sebelum berdiskusi dengan temannya, 

hal ini menyebabkan setiap siswa berusaha menemukan konsep dari materi yang dipelajari baru kemudian saling 

menukarkan gagasan dengan teman pasangannya untuk mencari konsep yang lebih pasti dari materi yang dipelajari 

dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 

5E-TPS cenderung lebih baik dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 

LC 5E-STAD. Pada proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran LC 5E-STAD ini, dalam menemukan 

konsep-konsep materi yang dipelajari siswa berkelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Semestinya dengan jumlah 

anggota kelompok 4-5 orang ini semakin banyak sumbangan pikirannya. Namun dalam penelitian ini, hasil belajar 

yang diperoleh siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-STAD lebih rendah daripada siswa 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran LC 5E-TPS. Kemungkinan dalam diskusi kelompok kelas LC 5E-STAD 

ada siswa yang menggantungkan dirinya terhadap teman dan hanya menunggu hasil dari diskusi teman dalam 

kelompoknya yang aktif. 

Nilai rata-rata kuis siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-TPS ( ̅ = 84,82) lebih 

tinggi daripada siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-STAD ( ̅ = 75,57). Hal ini  

menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan lebih baik.  

Dalam model pembelajaran LC 5E-STAD terdapat penghargaan kelompok dan skor kemajuan individu. 

Penghargaan kelompok dilakukan sebanyak empat kali pada setiap pertemuan. Pada penghargaan kelompok yang 

pertama diperoleh 8 kelompok baik. Pada pertemuan kedua terdapat peningkatan yaitu diperoleh 3 kelompok super, 4 

kelompok hebat, dan 1 kelompok baik. Pertemuan yang ketiga diperoleh 2 kelompok super dan 6 kelompok hebat. Pada 

pertemuan keempat mengalami peningkatan yaitu diperoleh 3 kelompok super dan 5 kelompok hebat. Penghargaan 

kelompok yang diberikan kepada kelompok dapat memotivasi kelompok lain untuk meningkatkan kerja sama sehingga 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

Rata-rata nilai afektif pada siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran LC 5E-TPS ( ̅ = 74,76) lebih 

tinggi daripada siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran LC 5E-STAD ( ̅ = 68,56). Adanya perbedaan rata-

rata nilai afektif ini, karena pada siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran LC 5E-TPS 

kondisi kelas lebih terstruktur, adanya kerja sama dengan teman pasangannya (2 orang) sehingga kesempatan 

menyampaikan pendapat lebih besar dibandingkan siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 

LC 5E-STAD yang kelompoknya beranggotakan empat sampai lima orang yang dapat menyebabkan keramaian saat  

berdiskusi atau mendiskusikan hal lain diluar materi yang sedang dipelajari. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan didapatkan kesimpulan: 

1. Keterlaksanaan proses pembelajaran pada model pembelajaran LC 5E-TPS rata-rata sebesar 97,00% sedangkan 

rata-rata keterlaksanaan proses pembelajaran pada model pembelajaran LC 5E-STAD sebesar 96,15%. 

Keterlaksanaan proses pembelajaran ini tergolong terlaksana dengan sangat baik. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-TPS dan 

siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran LC 5E-STAD. Rata-rata hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-TPS ( ̅ = 81,41) lebih tinggi daripada hasil belajar siswa 

yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran LC 5E-STAD ( ̅ = 76,73). 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang diberikan adalah:  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran LC 5E-TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

sehingga diharapkan model pembelajaran ini  

dapat diterapkan pada pelajaran kimia. 
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2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran LC 5E-TPS dan  LC 5E-STAD memerlukan waktu yang 

cukup lama untuk menyelesaikan tahapan secara maksimal, untuk itu disarankan dapat mengelola waktu dengan 

baik agar materi yang disampaikan dapat diterima oleh siswa secara menyeluruh. 

3. Dalam menerapkan model pembelajaran LC 5E-TPS dan model pembelajaran LC 5E-STAD, penguasaan materi dan 

langkah-langkah pembelajaran dalam model tersebut harus tepat dan urut agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran kimia berbasis flash pada pokok 

bahasan struktur atom dan mengetahui kelayakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

research and development (R&D). Hasil penelitian ini adalah: 1) Hasil validasi isi oleh dosen dari segi media 

sebesar 70% dan oleh guru sebesar 95,18%; 2) Hasil validasi isi oleh dosen dari segi materi sebesar 83,33% 

dan oleh guru sebesar 92,92%; 3) Hasil uji keterbacaan  sebesar 82,73%. 

 

Kata kunci: kimia, media pembelajaran, flash, struktur atom 

 

ABSTRACT 
 

This study aims to produce a chemistry flash-based instructional media on atomic structure and to describe its 

feasibility. Research design used is research and development (R & D) design. The results of this study are: 1) 

According to the lecturer, in terms of media was 70% appropriate and according to the teachers was 95,18% 

appropriate; 2) The content had percentage of 83,33% according to the lecturer and according to the teachers 

had percentage of 92,92%; 3)The result of try out is 82, 73%. 

 
Keywords: chemistry, instructional media, flash, atomic structure 

 

 

Ilmu kimia merupakan ilmu yang memiliki karakteristik tertentu. Kean and Middlecamp (1985) mengungkapkan 

bahwa  ilmu kimia berisi konsep-konsep yang rumit dan diperlukan keterampilan matematika untuk menyelesaikan 

soal-soal kimia, sebagian besar materi kimia bersifat abstrak, berurutan dan berkembang dengan cepat. Contoh-contoh 

materi kimia SMA yang bersifat abstrak antara lain adalah atom, molekul dan elektron. 

Atom merupakan materi yang bersifat abstrak karena di dalamnya membahas tentang model atom yang bukan 

merupakan model sebenarnya tetapi merupakan sebuah penggambaran fisik berdasarkan hasil percobaan dan gagasan 

ahli. Atom adalah sesuatu yang tak tampak dan harus dikhayalkan serta tidak dapat diamati secara langsung karena 

atom merupakan tingkat molekuler atau mikroskopik dari suatu materi. Atom secara tidak langsung dapat dilihat 

dengan scanning tunneling microscope (STM) yang memiliki perbesaran sampai 1 juta kali (Effendy, 2007:130). Atom 

terdiri dari inti atom dan elektron, dimana gerakan elektron memiliki sifat gelombang. Posisi elektron tidak dapat 

ditentukan dengan pasti, yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti 

atom (Oktavia, 2013:4). Fungsi gelombang elektron disebut dengan orbital dan pangkat dari fungsi gelombang 

menunjukkan kebolehjadian ditemukannya elektron yaitu melalui bilangan kuantum. Jarak dari inti atom sampai jarak 

kebolehjadian elektron mencapai 90% adalah orbital.   

Pendalaman tentang atom pada kurikulum 2013 untuk SMA kelas X dibahas pada materi struktur atom. Materi 

ini terdiri dari beberapa pokok bahasan, yaitu perkembangan model atom, partikel sub atomik, nomor atom, nomor 

massa, struktur atom Bohr dan mekanika kuantum, bilangan kuantum dan bentuk orbital, konfigurasi elektron dan 

diagram orbital, golongan dan periode, sifat keperiodikan unsur, isotop, isobar, dan isoton. Konsep-konsep ini 

tergolong abstrak karena atom sendiri berada pada tingkat mikroskopik yang tak dapat diamati secara langsung, model 

atom merupakan penggambaran fisik oleh ahli berdasarkan hasil percobaan  dan gagasan untuk memudahkan 

memahami bentuk atom. Model atom ini mengalami perkembangan karena adanya hasil penemuan yang 

menyempurnakan penemuan sebelumnya. Selain itu konsep elektron juga merupakan konsep abstrak karena elektron 

merupakan partikel sub atomik yang ukurannya lebih kecil dari atom sehingga elektron juga tidak bisa diamati secara 

langsung, elektron dideteksi berdasarkan percobaan 

Materi struktur atom yang berisi konsep-konsep abstrak menimbulkan kesulitan bagi siswa yang mempelajarinya. 

Habibi (2010) menemukan beberapa konsep dalam struktur atom yang dianggap sukar oleh siswa, yaitu hubungan 

antara hukum kekekalan massa dengan teori Dalton, percobaan tabung sinar katoda, definisi elektron, hubungan 

percobaan tabung sinar katoda dengan sinar kanal, percobaan hamburan sinar α pada konsep pemantulan sinar, 
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percobaan hamburan sinar α pada konsep pembelokan dan penerusan sinar, identifikasi proton, hubungan antara model 

atom Thomson dengan percobaan hamburan sinar α dan hubungan antara percobaan hamburan sinar α Rutherford 

dengan sinar katoda. Konsep yang paling sukar adalah identifikasi neutron sebesar 100% dan hubungan antara hukum 

kekkalan massa dengan teori atom Dalton sebesar 95%. Hasil wawancara dengan beberapa guru kimia di SMA Negeri 

3 Malang menujukkan materi yang masih sulit dipahami siswa adalah materi struktur atom, kemudian dari hasil angket 

yang diberikan pada siswa SMA Negeri 3 Malang  juga diperoleh informasi siswa-siswa kelas X merasa kesulitan 

mempelajari materi struktur atom dikarenakan kurangnya visualisasi konsep oleh guru. SMA Negeri 3 Malang 

merupakan SMA favorit di Jawa Timur, bila siswa di SMA favorit masih merasa kesulitan memahami materi struktur 

atom maka diduga siswa di sekolah lain juga merasa kesulitan dalam memahami materi ini. 

Materi struktur atom yang bersifat abstrak dan sukar membutuhkan media pembelajaran yang dapat membuat 

siswa menjadi lebih mudah memahami konsep tersebut dengan baik. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Tambunan 

(2012) yang menyatakan hasil belajar kimia siswa yang diberi pengajaran dengan  menggunakan media pembelajaran 

komputer lebih tinggi dibandingkan dengan pengajaran tanpa menggunakan media berbasis komputer pada pokok 

bahasan elektrolit dan non elektrolit. 

Media adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan, apabila pesan tersebut bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pembelajaran maka media itu 

disebut dengan media pembelajaran (Sadiman, 2003:10). Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu dan daya indra, misalnya objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model dan diagram serta konsep 

yang luas dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai dan gambar. Selain itu media pembelajaran yang berupa 

gambar, model, objek dapat memberikan pengalaman kongkrit, memudahkan pemahaman suatu konsep dan 

mempertinggi daya serap serta daya ingat siswa. Media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat untuk membantu 

guru dalam membelajarkan konsep agar lebih mudah dipahami oleh siswa dan dapat digunakan oleh siswa untuk 

belajar secara mandiri.  

Media sebagai alat bantu harus disesuaikan dengan pengalaman belajar tertentu, Edgar Dale dalam Sudiman 

(2003) mengungkapkan klasifikasi pengalaman dari tingkat materi yang paling kongkrit ke yang paling abstrak dan 

dikenal sebagai kerucut pengalaman (cone of experience) seperti pada Gambar 1.1 berikut: 

 

 
 

Gambar 1.1   Kerucut Pengalaman E. Dale (Sumber : Sadiman, 2003 : 8) 

 

Dari kerucut pengalaman tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk materi yang bersifat kongkrit sampai 

yang bersifat abstrak membutuhkan pengalaman belajar yang berbeda-beda. Materi struktur atom yang bersifat abstrak 

membutuhkan pengalaman belajar melalui simbol visual atau verbal. Simbol visual dapat dibelajarkan melalui model 

gambar dan animasi. Penelitian yang dilakukan Viajayani (2013) yang menunjukkan tingkat pemahaman siswa pada 

konsep abstrak fisika meningkat setelah diberi media berupa animasi. Selain itu siswa juga lebih menyukai 

pembelajaran yang menggunakan media berupa animasi. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Wiwit (2012) yang 

menemukan 69,2% siswa merespon positif pembelajaran yang menggunakan animasi, 30,8% merespon netral dan tidak 

ada yang merespon negatif. 

Menurut Arsyad (2009:81), prinsip-prinsip penggunaan dan pengembangan media pembelajaran berdasarkan 

taksonomi Leshin dan kawan-kawan antara lain, (1) media berbasis manusia; (2) media berbasis cetakan; (3) media 

berbasis visual (image atau perumpamaan); (4) media berbasis audio-visual dan (5) media berbasis komputer. Media 

berbasis manusia bertujuan mengubah sikap atau memantau pembelajaran siswa secara langsung. Media berbasis 
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cetakan yang umum digunakan adalah buku teks, buku penuntun, jurnal dan majalah. Media berbasis visual dapat 

memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan sedangkan media audio-visual hampir sama dengan media visual 

tetapi dibutuhkan penggunaan suara untuk memproduksinya. Media berbasis komputer melibatkan peran komputer 

sebagai pembantu tambahan dalam belajar, pemanfaatannya meliputi penyajian informasi isi materi pelajaran, latihan, 

atau kedua-duanya. 

Materi struktur atom cocok dengan pengalaman belajar berupa model gambar dan animasi. Maka media yang 

dipilih yaitu media berbasis komputer karena dapat menampilkan gambar sekaligus animasi sehingga materi struktur 

atom dapat dipahami dengan mudah. Selain itu media berbasis komputer membuat pembelajaran menjadi lebih 

interaktif karena adanya interaksi dengan siswa. Media yang interaktif dibuat menggunakan perangkat lunak atau 

software Macromedia Flash Profesional 8 karena dengan software ini media dapat berjalan interaktif disertai animasi, 

bentuk tampilan dinamis dan desain dapat dirancang dengan bagus dan menarik (Anonim, 2006:3).  

Media pembelajaran berbasis Macromedia Flash 8 dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam proses 

pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar serta motivasi belajar siswa. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian 

Hardiyanto (2012) yang menemukan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Macromedia Flash 8 

hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II meningkat dibanding pra tindakan. Sedangkan motivasi belajar siswa pada 

siklus I meningkat dari 44,44% menjadi 67,33% dan pada siklus II meningkat dari 49,56% menjadi 74,76%. 

Media pembelajaran kimia berbasis flash ini diharapkan dapat membuat pelajaran kimia khususnya pada materi 

struktur atom lebih mudah, menarik dan bermakna sehingga dapat digunakan oleh guru untuk membelajarkan konsep 

struktur atom dan oleh siswa mempermudah memahami materi struktur atom secara mandiri.  

 

METODE 

 

Metode yang digunakan adalah metode research and development (R&D) yang memiliki tiga tahap yaitu studi 

pendahuluan, tahap pengembangan produk, dan tahap uji coba produk. Studi pendahuluan terdiri dari tiga tahap yaitu 

studi kepustakaan, survey lapangan, dan penyusunan produk awal. Tahap ini digunakan untuk menentukan materi yang 

digunakan dalam media pembelajaran  dan mengembangkan story board produk. Selanjutnya dilakukan pengembangan 

produk dengan beberapa tahapan yaitu mengumpulkan video dan gambar mengenai materi struktur atom, membuat 

desain media pembelajaran yang sesuai dengan story board yang telah dibuat sebelumnya. Setelah produk selesai 

dikembangkan dilakukan validasi produk dan kemudian dilakukan uji coba pengembangan melalui uji keterbacaan. 

Validasi dilakukan oleh satu orang dosen Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang dan dua orang guru Kimia SMA 

Negeri 3 Malang dengan tahap sebagai berikut: (1) validasi yang meliputi media dan materi dilakukan oleh dosen, 

kemudian dilakukan revisi produk berdasarkan saran dosen dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing; (2) produk 

kemudian divalidasi kembali oleh guru; dan (3) produk yang telah divalidasi guru digunakan untuk uji keterbacaan 

terhadap 33 siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri 3 Malang.  

Produk media pembelajaran yang telah selesai disempurnakan berdasarkan hasil validasi dan uji keterbacaan 

kemudian digunakan untuk uji produk yang terdiri dari uji coba terbatas dan uji coba lapangan yang dilakukan dengan  

melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP  dan media yang telah dikembangkan. Subyek uji coba lapangan lebih 

luas daripada uji coba terbatas. Namun dalam penelitian ini tahap uji coba produk tidak dilakukan karena keterbatasan 

waktu sehingga penelitian hanya dilakukan sampai tahap uji keterbacaan.  

Jenis data dari penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan hasil penilaian dari 

validator yang berupa angka yaitu 4, 3, 2, 1. Angka-angka tersebut kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan kriteria 

yang sudah ditentukan. Data kualitatif berupa saran, kritik, dan tanggapan dari validator digunakan sebagai 

pertimbangan dalam melakukan revisi terhadap media pembelajaran berbasis flash. Angket diberikan kepada validator 

dan subyek coba setelah melihat produk yang dihasilkan. 

Data kuantitatif dianalisis secara statistik deskriptif. Data kualitatif berupa komentar dan saran perbaikan produk 

dari validator dan siswa kemudian dianalisis untuk merevisi produk yang dikembangkan. Data kuantitatif yang berasal 

dari angket validator dan angket dari siswa kemudian dihitung skor rata-ratanya dengan rumus berikut: 

 

                     ( )   
∑ 

∑   
         

 

Keterangan:  
∑       = jumlah keseluruhan jawaban responden 
∑       = jumlah keseluruhan skor ideal dalam suatu item 

      = konstanta 

Kelayakan aspek dalam pengembangan media pembelajaran dapat diketahui menggunakan tabel berikut:  
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Tabel 1.1 Kriteria Kelayakan Produk 

 

Presentase Tingkat Kelayakan 

75,01% - 100,00% Sangat Layak, atau dapat digunakan tanpa revisi 

50,01% - 75,00%  Layak, atau dapat digunakan namun perlu direvisi kecil 

25,01% - 50,00% Cukup Layak, atau dapat dipergunakan tetapi perlu revisi besar. 

01,00% - 25,00% Tidak Layak, atau tidak boleh digunakan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengembangan media pembelajaran berbasis flash yang dilaksanakan menghasilkan produk akhir berupa media 

pembelajaran berbasis flash pada pokok bahasan struktur atom untuk siswa SMA kelas X. Media pembelajaran ini 

dikemas dalam bentuk CD pembelajaran yang dapat dijalankan dengan menggunakan komputer yang memiliki 

software Macromedia Flash Player atau Gom Player. Media pembelajaran ini dapat dapat digunakan oleh guru kimia 

dalam membelajarkan materi struktur atom dan oleh siswa sebagai media pembelajaran untuk mempermudah 

pemahaman tentang materi struktur atom secara mandiri. Berdasarkan hasil validasi isi oleh dosen dari segi media 

secara kuantitatif diperoleh nilai sebesar 2,80 (70%) yang menunjukkan bahwa media ini layak untuk digunakan tetapi 

perlu revisi kecil. Data pada setiap aspek dapat dilihat pada Tabel 1.2.  

 

Tabel 1.2 Data Hasil Validasi Oleh Dosen dari Segi Media pada Setiap Aspek 

 

No Aspek yang dinilai Nilai 

1 Video 3 

2 Animasi 2,6 

3 Teks 4 

4 Audio 3 

5 Fasilitas 2 

6 Integrasi antara video, animasi, teks, audio dan fasilitas 2 

7 Kemenarikan media secara keseluruhan 3 

Nilai rata-rata kelayakan media pembelajaran 2,80 

 

Setelah produk media direvisi sesuai komentar dan saran dari dosen, selanjutnya produk divalidasi kembali oleh 

guru dan diperoleh nilai rata-rata kelayakan media pembelajaran sebesar 3,81 (95,18%) yang memenuhi kriteria sangat 

layak dan dapat digunakan tanpa revisi. Hasil validasi oleh guru dari segi media pada setiap aspek dapat dilihat pada 

Tabel 1.3.  

 

Tabel 1.3 Data Hasil Validasi Oleh Guru dari Segi Media pada Setiap Aspek 

 

No Aspek yang dinilai Validator Rata-

rata V1 V2 

1 Video 4 3,5 3,8 

2 Animasi 4 3,8 3,9 

3 Teks 4 4 4 

4 Audio 4 4 4 

5 Fasilitas 4 4 4 

6 Integrasi antara video, animasi, teks, audio dan fasilitas 3 3 3 

7 Kemenarikan media secara keseluruhan 4 4 4 

Nilai rata-rata kelayakan media pembelajaran 3,86 3,76 3,81 

Keterangan: V1= guru 1; V2= guru 2 

 

Hasil validasi isi oleh dosen dari segi materi secara kuantitatif diperoleh presentase sebesar 83,33% yang 

memenuhi kriteria sangat layak dan dapat digunakan tanpa revisi. Data pada setiap aspek dapat dilihat pada Tabel 1.4.  
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Tabel 1.4 Data Hasil Validasi Oleh Dosen dari Segi Materi pada Setiap Aspek 

 

No Aspek yang dinilai Nilai 

1 Kesesuaian indikator kompetensi dengan kompetensi dasar (KD) 4 

2 Kesesuaian materi dengan indikator kompetensi 4 

3 Keluasan materi pada pokok-pokok materi 3 

4 Kebenaran materi pada pokok-pokok materi 3,1 

5 Kemudahan dalam memahami materi pada pokok-pokok materi 2,9 

6 Penilaian materi pada media secara keseluruhan 3 

Nilai rata-rata kelayakan media pembelajaran 3,33 

 

Setelah produk direvisi sesuai komentar dan saran dari dosen, selanjutnya produk divalidasi kembali oleh guru 

dan diperoleh nilai rata-rata kelayakan isi media pembelajaran sebesar 3,72 (92,92%) yang memenuhi kriteria sangat 

layak dan dapat digunakan tanpa revisi. Hasil validasi isi oleh guru dari segi materi pada setiap aspek dapat dilihat pada 

Tabel 1.5. 

 

Tabel 1.5 Data Hasil Validasi Oleh Guru dari Segi Materi pada Setiap Aspek  

 

No Aspek yang dinilai Validator Rata-

rata V1 V2 

1 Kesesuaian indikator kompetensi dengan kompetensi dasar (KD) 3 4 3,5 

2 Kesesuaian materi dengan indikator kompetensi 3 3 3 

3 Keluasan materi pada pokok-pokok materi 3,9 3,9 3,9 

4 Kebenaran materi pada pokok-pokok materi 4 3,9 3,95 

5 Kemudahan dalam memahami materi pada pokok-pokok materi 4 3,9 3,95 

6 Penilaian materi pada media secara keseluruhan 4 4 4 

Nilai rata-rata kelayakan media pembelajaran 3,65 3,78 3,72 

Keterangan: V1= guru 1; V2= guru 2 

 

Hasil validasi menunjukkan bahwa dari segi media dan dari segi materi, media pembelajaran berbasis flash ini 

sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran yang digunakan guru dalam membelajarkan konsep struktur 

atom maupun digunakan secara mandiri oleh siswa untuk memudahkan memahami materi struktur atom.  

Setelah dilakukan validasi produk dilakukan uji keterbacaan pada 33 orang siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri 3 

Malang dan diperoleh nilai hasil rata-rata respon siswa sebesar 3,31 (82,73%) yang menunjukkan bahwa media 

pembelajaran berbasis flash ini sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran dikelas maupun secara mandiri oleh 

siswa. Data hasil uji keterbaccan pada setiap aspek dapat dilihat pada Tabel 1.6.  

 

Tabel 1.6 Data Hasil Uji Keterbacaan pada Setiap Aspek 

 

No Aspek yang dinilai Nilai 

1 Kemenarikan media dari segi video, warna, gambar dan animasi 3,48 

2 Penggunaan  bahasa dalam media 3,45 

3 Kemudahan menggunakan  petunjuk penggunaan media 3,52 

4 Kejelasan tayangan video 3,33 

5 Kesesuaian background dan warna 3,09 

6 Pemilihan jenis, ukuran, warna font teks 3,33 

7 Kesesuaian volume dan jenis musik pengiring 3,00 

8 Pengoperasian tombol-tombol 3,33 

9 Kemudahan memahami penjelasan materi perkembangan model atom 3,36 

10 Kemudahan memahami penjelasan materi struktur atom Bohr dan mekanika 

kuantum 

3,24 

11 Kemudahan memahami penjelasan materi partikel sub atomik, nomr atom dan 

nomor massa 

3,27 

12 Kemudahan memahami penjelasan materi bilangan kuantum dan bentuk orbital 3,36 

13 Kemudahan memahami penjelasan konfigurasi elektron dan diagram orbital 3,39 

14 Kemudahan memahami penjelasan materi secara keseluruhan 3,36 

15 Kemudahan mengerjakan latihan soal 3,04 

Nilai rata-rata kelayakan media pembelajaran 3,31 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil validasi produk dan uji keterbacaan menunjukkan bahwa media pembelajaran kimia berbasis 

flash pada pokok bahasan struktur atom ini sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan hasil validasi isi dari segi media oleh dosen menunjukkan nilai kelayakan media sebesar 2,80 (70%) 

dan setelah produk divalidasi kembali oleh guru diperoleh nilai kelayakan sebesar 3,81 (95,18%). Hasil validasi isi dari 

segi materi oleh dosen menunjukkan nilai kelayakan materi sebesar 3,08 (83,33%) dan setelah produk divalidasi 

kembali oleh guru diperoleh nilai kelayakan materi sebesar 3,72 (92,92%). Hasil uji keterbacaan diperoleh presentase 

kelayakan media secara keseluruhan sebesar 82,73%.  

 

Saran 

Media pembelajaran yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran kimia dalam 

mempelajari materi struktur atom untuk kelas X SMA. Media pembelajaran ini dapat digunakan oleh:  

(1) Guru sebagai media pembelajaran yang dapat membantu menyampaikan materi struktur atom di kelas.  

(2) Siswa sebagai media pembelajaran yang memudahkan dalam memahami materi struktur atom. 

Diseminasi produk media pembelajaran ke sasaran yang lebih luas dapat dilakukan dengan melakukan uji coba 

produk yang terdiri dari uji coba terbatas dan uji coba lapangan dengan subyek uji coba yang lebih besar. 

Pengembangan produk media lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengembangkan media pembelajaran dengan 

kompetensi dasar (KD) selanjutnya pada materi struktur atom, yaitu KD 3.4 menganalisis hubungan konfigurasi 

elektron dan diagram orbital untuk  menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan  sifat-sifat periodik unsur. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian bertujuan untuk menghasilkan produk berupa modul stoikiometri dan mengetahui kelayakan modul 

berdasarkan hasil validasi isi dan uji keterbacaan. Metode pengembangan menggunakan model 4D yang dilakukan 

hingga tahap ketiga yaitu pengembangan (develop). Hasil validasi isi oleh dosen sebesar 84% dan oleh tiga guru kimia 

SMA 94%. Hal ini menunjukkan bahwa modul stoikiometri layak digunakan sebagai sumber belajar. Uji keterbacaan 

dilaksanakan oleh peserta didik kelas XI dan XII yang masing-masing dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

peserta didik dengan tingkat kognitif tinggi dan rendah. Hasil uji keterbacaan peserta didik kelas XI berturut-turut 

diperoleh skor sebesar 81% dan 76% sedangkan skor yang diperoleh dari peserta didik kelas XII berturut-turut sebesar 

89% dan 79%. 

 

Kata Kunci: Modul, Stoikiometri, Konsep Sukar, Kesalahan Konsep 

 

ABSTRACT 

 

The purposes of this study are to produce stoichiometry module and knowing the feasibility through expert 

validation and readability test. The research design of this study was Four-D model but the fourth stage was not 

conducted. The result of the expert validation test of the Chemistry lecturer was 84% and 94% from the three 

Chemistry teachers of Senior High School. This result shows that the stoichiometry module is suitable as learning 

source. Readability test was done by 11st and 12nd grade of high school student which divided into two groups that were 

high and lower thinking skill student group. The readability test has done by 11st grade students gave the percentage of 

validation was 81%, and 76%, respectively, whereas the score from 12nd grade students was 89% and 79%, 

respectively. 

 

Keywords: Module, Stoichiometry, Difficulty Concept, Misconception. 

 

 

PENDAHULUAN 

Kimia merupakan kajian konseptual dan terdiri dari konsep abstrak, misalnya stoikiometri (Taber, 2002:14). 

Materi stoikiometri yang dipilih yaitu massa atom relatif, massa molekul relatif, massa rumus relatif dan konsep mol. 

Konsep tersebut memiliki karakteristik abstrak yang dapat menyebabkan kesulitan peserta didik dalam mempelajari 

konsep kimia selanjutnya. Kesulitan dapat menimbulkan persepsi pada peserta didik bahwa konsep stoikiometri 

merupakan konsep sukar. Konsep sukar adalah persepsi konsep yang dianggap sukar oleh peserta didik, bukan dari 

konsepnya yang sukar (Devinta, 2011). Konsep sukar yang terjadi secara terus menerus dapat menyebabkan kesalahan 

konsep pada peserta didik. Kesalahan konsep adalah kekonsistenan kesalahan menjawab soal pada konsep yang sama 

(Berg dalam Devinta, 2011). Kesalahan konsep dapat memberikan dampak serius bagi proses pembelajaran karena sulit 

diubah dan dapat menjadi hambatan dalam memahami suatu konsep (Mondal & Chakraborty, 2013:7).  

Penelitian tentang identifikasi konsep sukar dan kesalahan konsep pada materi stoikiometri telah dilakukan. 

Penelitian Anjarwati (2008) di SMA Laboratorium UM dan Nilawati (2012) di SMAN 2 Malang melaporkan bahwa 

konsep stoikiometri yang paling sukar dipahami berturut-turut adalah jenis partikel senyawa molekul dan massa rumus 

relatif. Selain itu, Vaudhi (2008) dan Roikah (2012) mengidentifikasi bahwa konsep sukar yang dialami peserta didik di 

SMAN 1 dan SMAN 2 Malang adalah definisi mol.  

Selain konsep sukar, keempat peneliti juga menemukan sejumlah kesalahan konsep dengan persentase yang 

beragam. Kesalahan konsep dengan persentase sebesar 75,76% dilaporkan oleh Roikah (2012) yaitu menganggap satu 

mol memiliki jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom dalam 
 

  
 g 12C. Kesalahan konsep lain yang diidentifikasi 

adalah peserta didik menganggap jenis partikel senyawa molekul berupa kation dan anion. Kesalahan konsep 

disebabkan peserta didik mengalami kesulitan membedakan senyawa molekul dengan senyawa ionik (Anjarwati, 2008; 

Vaudhi, 2008; Nilawati, 2012; Roikah, 2012).  
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Konsep sukar dan kesalahan konsep dapat bersumber dari bahan ajar yang digunakan peserta didik. Konsep 

dalam bahan ajar yang kurang tepat dapat menyulitkan peserta didik dalam memahami konsep serta menyebabkan 

kesalahan konsep (Mondal & Chakraborty, 2013:12). Oleh karena itu, diperlukan modul stoikiometri yang mengacu 

pada pencegahan konsep sukar dan kesalahan konsep. 

Pemilihan modul didasarkan pada karakteristiknya yang mampu membelajarkan peserta didik secara mandiri. 

Pada pembelajaran dengan modul, guru tidak bertindak sebagai pemberi informasi. Guru merupakan mediator dan 

fasilitator sehingga peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran (Depdiknas, 2008:8). Hal ini sesuai dengan 

teori konstruktivistik yang memandang pembelajaran sebagai suatu proses pembentukan pengetahuan melalui aktivitas 

yang dilakukan peserta didik. Peran guru adalah membantu agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. (Piaget 

dalam Iskandar, 2011:15).  

Keefektifan proses pembelajaran juga didukung dengan penyajian materi secara lengkap dan sistematis sehingga 

peserta didik dapat mempelajari materi dengan tuntas. Pada modul stoikiometri, pemilihan materi mengacu pada hasil 

penelitian konsep sukar dan kesalahan konsep yang telah diidentifikasi oleh Anjarwati (2008), Vaudhi (2008), Nilawati 

(2012) dan Roikah (2012). Materi dipilah menjadi materi utama dan materi prasyarat serta disajikan dalam modul 

secara utuh sehingga peserta didik dapat mempelajari materi dengan tuntas (Depdiknas, 2008:8).  

Selain penyajian materi secara utuh, materi pada modul disusun secara menarik dan menggunakan bahasa yang 

sederhana. Hal ini bertujuan agar modul dapat digunakan sebagai sumber belajar yang dapat mencegah konsep sukar 

dan kesalahan konsep pada materi stoikiometri. 

 

METODE PENELITIAN 

Model Pengembangan 

Pengembangan modul stoikiometri menggunakan model pengembangan 4D yang terdiri dari empat tahap yaitu 

pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop) dan penyebarluasan (disseminate). Namun, 

tahap keempat tidak dilakukan.  

 

Prosedur Pengembangan 

Tahap  pendefinisian  terdiri  dari  lima langkah.  Langkah  pertama  adalah 

analisis ujung depan. Pada langkah ini diidentifikasi konsep sukar dan kesalahan konsep hasil penelitian Anjarwati 

(2008), Vaudhi (2008), Nilawati (2012) dan Roikah (2012). Langkah kedua yaitu analisis peserta didik. Analisis 

dilaksanakan dengan mengkaji penyebab konsep sukar dan kesalahan konsep stoikiometri. Setelah analisis ujung depan 

dan analisis peserta didik, disusun peta pemikiran. Dasar penyusunan peta pemikiran adalah peta konsep yang disusun 

oleh Roikah (2012) dan Nilawati (2012). Selanjutnya, dikaji materi utama yang disajikan dalam modul berdasarkan 

peta pemikiran. Langkah terakhir pada tahap pendefinisian adalah merumuskan tujuan pembelajaran agar peserta didik 

mengetahui pengetahuan yang dikuasai setelah mempelajari modul. 

Setelah tahap pendefinisian adalah tahap perancangan. Tahap ini terdiri dari empat langkah, sebagai berikut: (1) 

penyusunan tes acuan patokan, langkah ini tidak dilakukan karena modul menggunakan soal diagnostik yang disusun 

oleh Nilawati (2012) dan Roikah (2012). Soal diagnostik disajikan sebagai soal evaluasi pada akhir modul; (2) 

Pemilihan media yaitu modul sebagai salah satu jenis bahan ajar cetak; (3) Pemilihan format penyajian materi pada 

modul. Penyajian materi melalui komponen yang disediakan pada modul. Komponen tersebut meliputi sekilas kimia, 

materi utama, kemampuan prasyarat, analogi, analisis konsep, dan uji diri; (4) Rancangan awal, pada langkah ini modul 

disusun sesuai dengan materi dan format yang telah ditentukan. 

Selanjutnya, pada tahap ketiga, yaitu pengembangan, dilaksanakan validasi isi dan uji keterbacaan. Validasi isi 

pertama dilakukan oleh seorang dosen kimia. Hasil validasi oleh dosen digunakan sebagai acuan merevisi modul yang 

dikembangkan. Hasil revisi modul divalidasi lagi oleh tiga orang guru kimia SMA yang bertindak sebagai praktisi. 

Modul direvisi kembali berdasarkan hasil validasi guru kimia SMA. Modul yang telah direvisi kemudian diuji 

keterbacaan oleh peserta didik kelas XI dan XII SMAN 5 Malang. Hasil uji keterbacaan menunjukkan kemudahan dan 

ketertarikan peserta didik dalam mempelajari modul yang dikembangkan. 

 

Validasi Isi dan Uji Keterbacaan 

Data hasil validasi isi dan uji keterbacaan meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif dianalisis 

dengan menggunakan teknik persentase sedangkan teknik analisis data kualitatif adalah teknik deskriptif. Data 

kualitatif diperoleh dari komentar, ktitik dan saran validator dan digunakan sebagai acuan merevisi modul yang 

dikembangkan. Skor rata-rata dihitung dengan menggunakan data kuantitatif yang berasal dari angket validasi isi dan 

angket uji keterbacaan. Kelayakan modul ditentukan dengan jenjang kriteria perhitungan persentase yaitu kriteria 

sangat valid pada rentang 80,01–100%; valid pada rentang persentase 70,01–80,00%; cukup valid dinyatakan dengan 

rentang 50,01–70,00%; dan kriteria kurang valid terletak pada rentang 0,00–50,00%. 

 

 

 

 



Rohmatul Maghfiroh, dkk. 

 

Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014                165 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Modul Stoikiometri 

 

Produk akhir dari pengembangan adalah modul stoikiometri. Modul dilengkapi komponen yang dapat 

memudahkan peserta didik dalam memahami konsep dan diharapkan dapat mencegah konsep sukar dan kesalahan 

konsep. Komponen tersebut adalah (1) peta pemikiran menampilkan konsep pokok yang disajikan pada modul dan 

menunjukkan hirarki konsep, (2) kemampuan prasyarat diberikan untuk mengingatkan peserta didik tentang materi 

yang telah dipelajari sebelumnya, (3) materi utama yang dijabarkan secara bertahap agar peserta didik lebih mudah 

memahami materi, (4) sekilas kimia berisi pengetahuan tambahan yang terkait dengan materi, (5) fokus disajikan agar 

peserta didik dapat mengingat konsep penting yang dipelajari, (6) analogi menjelaskan contoh pada kehidupan sehari-

hari yang memiliki prinsip sama dengan konsep materi, (7) analisis konsep bertujuan membimbing peserta didik untuk 

membangun konsep secara mandiri, (8) uji diri diberikan agar peserta didik dapat menerapkan materi yang telah 

dipelajari, (9) rangkuman berisi materi pokok yang dijelaskan secara singkat, dan (10) latihan soal. Contoh tampilan 

komponen kemampuan prasyarat, analogi, analisis konsep dan uji diri berturut-turut ditunjukkan pada Gambar 1.1, 1.2, 

1.3 dan 1.4. Seluruh komponen pada modul disusun secara berurutan sehingga peserta didik dapat menggunakan modul 

sebagai sumber belajar yang dapat mencegah konsep sukar dan kesalahan konsep. 

 

 
Gambar 1.1 Tampilan Komponen Kemampuan Prasyarat 

 

 
Gambar 1.2 Tampilan Komponen Analogi 
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Gambar 1.3 Tampilan Komponen Analisis Konsep 

 
Gambar 1.4 Tampilan Komponen Uji Diri 

 

Hasil Validasi Isi 

Sebelum dapat digunakan sebagai sumber belajar, modul perlu divalidasi isi oleh seorang dosen kimia FMIPA 

UM dan tiga guru kimia SMA. Penilaian validasi isi meliputi tiga aspek utama pada modul yang dijabarkan hingga 

menjadi 16 aspek penilaian. Hasil validasi isi ditunjukkan pada Tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1 Data Hasil Validasi Isi Modul Stoikiometri 

No Aspek 
Skor  

X1 X2 X3 X4 

1 Kelayakan isi 3,5 3,375 4 3,875 

2 Bahasa 3 3,75 4 3,25 

3 Penyajian 3,5 4 3,5 4 

Rata-rata 3,37 3,75 

Persentase Kelayakan 84% 94% 

Kriteria Kelayakan Sangat valid Sangat valid 

Keterangan : X1 = Dosen Kimia FMIPA UM; X2 = Guru Kimia SMAN 5 Malang;  

X3 = Guru Kimia SMAN 8 Malang; X4 = Guru Kimia yang Sedang Menempuh S2 

 

Berdasarkan validasi isi oleh dosen kimia FMIPA UM diperoleh persentase kelayakan sebesar 84% dengan 

kriteria sangat valid. Hal ini menunjukkan bahwa modul stoikiometri layak digunakan sebagai sumber belajar. Selain 

itu, validator dosen kimia memberikan komentar, kritik dan saran terhadap sejumlah bagian pada modul. Komentar, 

kritik dan saran digunakan sebagai acuan merevisi modul. 

Setelah direvisi, modul kemudian divalidasi oleh tiga guru kimia SMA. Berdasarkan Tabel 1.1, modul 

stoikiometri memperoleh persentase kelayakan sebesar 94% dengan kriteria sangat valid. Modul dinyatakan layak 

untuk digunakan sebagai sumber belajar. Namun, modul perlu direvisi berdasarkan komentar, kritik dan saran yang 

diperoleh dari guru kimia SMA.  
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Uji Keterbacaan 

Setelah revisi modul, dilakukan uji keterbacaan pada 10 peserta didik kelas XI dan 10 peserta didik kelas XII 

SMAN 5 Malang. Tiap kelas dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok peserta didik dengan tingkat kognitif tinggi 

dan rendah. Data hasil uji keterbacaan pada setiap kelas disajikan pada Tabel 1.2.  

 

Tabel 1.2 Data Hasil Uji Keterbacaan Peserta didik 

No Kelas 
Tingkatan Kemampuan 

Kognitif 
Persentase Kriteria 

1 XI Tinggi  81% Sangat valid 

Rendah 76% Valid  

2 XII Tinggi  89% Sangat valid 

Rendah 79% Valid  

 

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa modul stoikiometri layak digunakan sebagai sumber belajar di 

kelas maupun secara mandiri. Selain itu, Tabel 1.2 juga menunjukkan bahwa nilai persentase kelayakan paling besar 

diperoleh dari peserta didik dengan tingkat kognitif tinggi pada kelas XI dan XII. Hal ini sesuai dengan kemampuan 

kognitifnya yang ditunjukkan dengan hasil ulangan kimia. 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil validasi isi dan uji keterbacaan menunjukkan bahwa modul stoikiometri layak digunakan dalam 

pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil validasi isi dosen yang menyatakan sangat valid dengan 

persentase sebesar 84%, sedangkan berdasarkan validasi isi oleh dua guru kimia diperoleh nilai kelayakan sebesar 94% 

dengan kriteria sangat valid. Hasil uji keterbacaan pada peserta didik kelas XI menghasilkan persentase kelayakan 

sebesar 81% (sangat valid) dan 76% (valid) berturut-turut untuk kelompok peserta didik dengan tingkat kognitif tinggi 

dan rendah. Uji keterbacaan pada peserta didik kelas XII berturut-turut diperoleh persentase sebesar 89% (sangat 

valid), dan 79% (valid). 

Modul stoikiometri yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar di kelas maupun secara 

mandiri. Pada pembelajaran di kelas, guru sebaiknya memberikan penekanan dan penguatan terhadap konsep yang 

dianggap sukar dan dapat menimbulkan kesalahan konsep sesuai dengan data yang telah dilampirkan pada modul. 

Saran untuk tahap penyebarluasan (disseminate) adalah menerapkan modul pada pembelajaran. Melalui tahap ini, 

dapat diketahui keefektifan modul dalam mencegah konsep sukar dan kesalahan konsep. Komentar, kritik dan saran 

yang diperoleh dapat digunakan untuk memperbaiki modul. Saran yang diajukan untuk pengembangan produk lebih 

lanjut yaitu mengembangkan modul berdasarkan konsep sukar dan kesalahan konsep pada materi lain. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa bahan ajar IPA berbasis Learning Cycle 3-E pada 

bahan kajian materi dan perubahannya untuk SMP kelas VII semester I sesuai kurikulum 2013. Prosedur penelitian 

pengembangan ini mengadaptasi model pengembangan yang direkomendasikan oleh Thiagarajan, Semmel, dan 

Semmel (1974) yakni four D model atau model 4-D. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu: Define 

(pendefinisian), Design (perancangan), Develop (pengembangan) dan Disseminate (penyebaran). Untuk tahap 

Disseminate (penyebaran) tidak dilakukan karena masih terbatas pada tahap uji coba produk. Produk hasil 

pengembangan divalidasi oleh 4 validator ahli dan dilakukan uji keterbacaan oleh 10 orang peserta didik. Hasil validasi 

bahan ajar menunjukkan kriteria kelayakan sebesar 85% untuk buku siswa dan 83,5% untuk buku guru. Uji keterbacaan 

peserta didik menunjukkan kriteria kelayakan sebesar 90%. Oleh karena itu, bahan ajar hasil pengembangan sangat 

layak untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran. 

 

Kata kunci: bahan ajar, learning cycle, materi dan perubahannya 
 

ABSTRACT 

 

This research was aimed to produce teaching material based on learning cycle 3-E of matter and its change 

for junior high school grade VII semester I appropriate with 2013 curriculum. The procedure of this research was 

adapted from the development model which recomended by Thiagarajan, Semmel, and Semmel (1974), that is four D 

model or 4-D model. There are 4 steps on this research, that was define, design, develop and disseminate. For the 

disseminate step was not been done because it only limited on trial step. Product of the research was validated by 4 

expert validators and read tested by 10 students. The result of validation of teaching material show the rating criteria 

is 85% for student’s book and 83,5% for teacher’s book. Read test by students show the rating criteria 90%. Therefore, 

the teaching material which was developed are very good in all rating criteria, so this teaching material can be 

implemented in learning process. 
 

Keyword: teaching material, learning cycle, matter and its change 

 

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan perbaikan 

dan perubahan terhadap kurikulum. Penyempurnaan kurikulum yang saat ini dilakukan pemerintah adalah 

penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 

pendekatan ilmiah (scientific approach). Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran sebagaimana 

dimaksud  meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengkomunikasikan, dan membentuk jejaring untuk semua mata 

pelajaran. Agar kurikulum 2013 dapat di implementasikan dengan baik, dibutuhkan beberapa kunci sukses. Salah satu 

kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 adalah fasilitas dan sumber belajar 

(Mulyasa, 2013:49). Bahan ajar termasuk dalam kategori sumber belajar. Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 

dapat dicapai dengan pengembangan bahan ajar yang sistem penyajiannya menggunakan pendekatan dan model 

pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013.  

Implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan 

tersebut antara lain pendekatan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning), bermain peran, pembela-

jaran partisipatif (participative teaching and learning), belajar tuntas (mastery learning), dan pembelajaran 

kontruktivisme (constructivism teaching and learning). Pendekatan pembelajaran konstruktivisme menekankan pada 

proses membangun (to construct) pengetahuan peserta didik. Pengetahuan dibangun di dalam diri peserta didik secara 

mandiri melalui interaksi dengan lingkungannya yang akan diproses melalui pengalaman–pengalaman belajar untuk 

memperoleh pengetahuan baru. 
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Salah satu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme adalah daur belajar 3 fase atau Learning 

Cycle (LC) 3-E. Lawson (1995) mengembangkan Learning Cycle 3-E yang tahapannya sebagai berikut: exploration, 

concept introduction, dan concept application. Pada model ini, tahap concept introduction dan concept application 

masing-masing disebut dengan explanation dan elaboration, sehingga Learning cycle 3 fase sering dijuluki LC 3-E 

(Exploration, Explanation, dan Elaboration). Tahap-tahap pembelajaran pada Learning Cycle ini bertujuan untuk 

membangun konsep pemikiran pada peserta didik sehingga diharapkan dapat meningkatkan penguasaan konsep pada 

diri peserta didik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar. 

 

METODE 

 

Model penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Development Reseach) yang bertujuan untuk 

menghasilkan produk berupa bahan ajar. Bahan ajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan ajar IPA berbasis 

Learning Cycle 3-E pada bahan kajian perubahan materi untuk SMP kelas VII semester I. Prosedur penelitian 

pengembangan ini mengadaptasi model pengembangan yang direkomendasikan oleh Thiagarajan, Semmel, dan 

Semmel (1974) yakni four D model atau model 4-D. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu: Define 

(pendefinisian), Design (perancangan), Develop (pengembangan) dan Disseminate (penyebaran). Dalam penelitian 

pengembangan ini, hanya dilakukan tiga tahap yakni define (pendefinisian), design (perancangan), dan develop 

(pengembangan). Tahap keempat yaitu penyebaran (disseminate) tidak dilakukan karena keterbatasan waktu, biaya dan 

tenaga, sehingga penelitian pengembangan ini hanya terbatas pada langkah uji coba produk. 

Produk hasil pengembangan ini diuji kelayakannya dengan cara melakukan validasi ahli dan uji coba produk 

terhadap peserta didik. Validator ahli dalam penelitian ini adalah 2 orang dosen dan 2 orang guru IPA SMP, sedangkan 

subyek uji coba produk ini adalah sepuluh orang peserta didik SMP Negeri 1 Bululawang Kabupaten Malang. Jenis 

data yang diperoleh dari hasil validasi berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa nilai rata-rata 

yang diperoleh dari angket validasi yang disusun dengan skala Likert 1 sampai 5. Data kualitatif berupa komentar dan 

saran dari validator terhadap bahan ajar yang dikembangkan. 

Hasil angket penilaian dengan skala Likert dianalisis menggunakan teknik analisis persentase rata-rata. 

Penentuan makna dari hasil analisis persentase tersebut menggunakan jenjang kriteria kelayakan.  Persentase 0 % - 20 

% merupakan kriteria tidak layak,  21% - 40 % kurang layak (revisi), 41% - 60 %  Cukup Layak, 61% - 80 % layak, 

dan 81-100% adalah kriteria sangat layak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Tahap Define 

Tahap pendefinisian merupakan tahapan awal dalam pengembangan. Tahap pendefinisian ini meliputi analisis 

awal dan analisis kebutuhan peserta didik. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap bahan ajar yang sudah 

ada di lapangan. Berdasarkan hasil analisis pada bahan ajar yang sudah ada ini, menunjukkan bahwa dibutuhkan bahan 

ajar untuk SMP pada bahan kajian materi dan perubahannya yang sesuai dengan kurikulum 2013. 

Langkah yang dilakukan selanjutnya pada tahap analisis awal adalah mengkaji Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) pada kurikulum 2013 yang digunakan sebagai panduan pengembangan bahan ajar. KI dan KD 

tersebut tercantum pada Lampiran Permendikbud No.68 Tahun 2013. Dari KI dan KD tersebut dihasilkan tujuan 

pembelajaran dan indikator yang akan dikembangkan dalam produk bahan ajar serta tugas-tugas yang perlu 

dilaksanakan peserta didik.  

 

Hasil Tahap Design 

Pada tahap perancangan dihasilkan prototype produk bahan ajar sesuai format yang direncanakan, yang kemudian 

dikembangkan menjadi bahan ajar. Hasil pengembangan bahan ajar berbasis learning cycle 3-E pada bahan kajian 

materi dan perubahannya sesuai kurikulum 2013 ini mencakup bahan ajar untuk peserta didik yang berupa buku siswa 

dan buku panduan guru. Format buku siswa meliputi sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, 

petunjuk penggunaan bahan ajar, Bab 1: unsur, senyawa, dan campuran, Bab 2: sifat fisika dan sifat kimia zat serta 

perubahan yang dialami zat, Bab 3: pemisahan campuran, dan daftar pustaka. Format buku guru meliputi sampul, kata 

pengantar daftar isi, petunjuk penggunaan bahan ajar, tinjauan kompetensi inti dan kompetensi dasar, panduan 

pelaksanaan pembelajaran yang disertai dengan panduan penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor, silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), serta kisi-kisi soal ulangan harian. 

Bahan ajar ini berbasis pada model pembelajaran learning cycle 3-E sehingga dalam kegiatan pembelajarannya 

terdiri dari tiga fase, yakni fase eksplorasi, fase pengenalan konsep dan fase aplikasi konsep. Di dalam fase-fase 

pembelajaran terdapat unsur-unsur pendekatan ilmiah (scientific approach) yakni mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Berikut adalah contoh penyajian bagian-bagian bahan ajar. Bagian 

pendahuluan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagian Pendahuluan 

 

Bagian pendahuluan berisi tentang sekilas materi yang akan dipelajari, yaitu hubungan materi yang akan 

dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tiap bab yang 

disajukan dalam bahan ajar. Bagian selanjutnya adalah fase-fase learning cycle 3-E. Di dalam fase-fase pembelajaran 

terdapat unsur-unsur pendekatan ilmiah (scientific approach) yakni mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan. Fase eksplorasi merupakan fase pertama dalam learning cycle 3-E, fase eksplorasi bertujuan 

untuk mengajak peserta didik memikirkan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan melalui 

keterlibatan peserta didik dalam mengeksplorasi obyek, peristiwa, atau situasi menarik yang dapat diamati. Dalam fase 

eksplorasi terdapat 3 kegiatan ilmiah, yakni mengamati, menanya, dan mencoba. Kegiatan mengamati merupakan 

kegiatan mengamati obyek, peristiwa, atau situasi menarik yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. 

Lembar fase eksplorasi bagian kegiatan mengamati dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Lembar Fase Eksplorasi Bagian Kegiatan Mengamati 

 

Kegiatan selanjutnya dalam fase eksplorasi adalah menanya. Lembar fase eksplorasi bagian kegiatan menanya 

dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Lembar Fase Eksplorasi Bagian Kegiatan Menanya 

 

Kegiatan menanya merupakan kegiatan menanyakan hal-hal yang ingin diketahui dari kegiatan mengamati. Agar 

memudahkan peserta didik dalam membuat pertanyaan, diberikan satu contoh pertanyaan. Setelah kegiatan menanya, 

kegiatan terakhir pada fase eksplorasi adalah kegiatan mencoba. Kegiatan mencoba merupakan kegiatan melakukan 

percobaan yang dilakukan peserta didik untuk memperoleh konsep tentang materi. Kegiatan ini juga dapat digunakan 

untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Lembar fase eksplorasi bagian kegiatan mencoba dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Lembar Fase Eksplorasi Bagian Kegiatan Mencoba 

 

Fase ke dua dalam learning cycle 3-E adalah fase pengenalan konsep.  Fase pengenalan konsep merupakan fase 

dalam Learning Cycle yang berisi uraian materi yang berupa penjelasan konsep. Pengenalan konsep bertujuan agar 

konsep yang telah dimiliki peserta didik di awal pada kegiatan eksplorasi sama dengan konsep umum yang disepakati. 

Pada fase ini juga dibahas hasil percobaan yang diperoleh peserta didik dari kegiatan mencoba, sehingga peserta didik 

dapat memahami hal-hal yang telah diamati pada kegiatan mencoba. Lembar fase pengenalan konsep dapat dilihat pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5. Lembar Fase Pengenalan Konsep 

 

Fase terakhir dalam learning cycle 3-E adalah fase aplikasi konsep. Fase aplikasi konsep merupakan fase dalam 

learning cycle yang berisi persoalan yang berkaitan dengan materi. Kegiatan ini bertujuan untuk menerapkan konsep 

yang telah dipelajari pada situasi baru. Dalam fase aplikasi konsep terdapat 2 kegiatan ilmiah, yakni mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan. Kegiatan mengasosiasi merupakan kegiatan menerapkan konsep yang telah didapat dalam 

kehidupan sehari-hari. Kegiatan mengkomunikasikan merupakan kegiatan mengkomunikasikan hasil kegiatan peserta 

didik, baik secara individu maupun kelompok. Lembar fase aplikasi konsep bagian kegiatan mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7. 

 

 
Gambar 6. Lembar Fase Aplikasi Konsep Bagian Kegiatan Mengasosiasi 

 

 
Gambar 4.8 Lembar Fase Aplikasi Konsep Bab 1 Bagian Kegiatan Mengkomunikasikan 
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Hasil Tahap Develop 

Hasil dari tahap pengembangan (develop) ini adalah hasil validasi produk pengembangan dan hasil uji 

keterbacaan oleh peserta didik. Validasi terhadap bahan ajar berbasis Learning Cycle 3-E untuk SMP pada bahan kajian 

materi dan perubahannya sesuai Kurikulum 2013 dilakukan oleh 4 validator ahli yakni 2 orang dosen dan 2 orang guru 

IPA SMP, sedangkan uji keterbacaan dilakukan kepada 10 orang peserta didik. Setelah hasil validasi dan hasil uji 

keterbacaan dianalisis, diperoleh persentase tingkat kelayakan buku siswa sebesar 85% dan buku guru sebesar 83,5%. 

Hasil uji keterbacaan oleh peserta didik menunjukkan persentase tingkat kelayakan sebesar 90%. Hal ini menunjukkan 

bahwa bahan ajar yang dihasilkan sangat layak untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil validasi bahan ajar menunjukkan kriteria kelayakan sebesar 85% untuk buku siswa dan 83,5% untuk buku 

guru. Uji keterbacaan peserta didik menunjukkan kriteria kelayakan sebesar 90%. Kesimpulan dari hasil validasi dan 

hasil uji keterbacaan menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis Learning Cycle 3-E untuk SMP pada bahan kajian materi 

dan perubahannya sesuai Kurikulum 2013 ini sangat layak pada berbagai kriteria sehingga dapat diimplementasikan 

dalam proses pembelajaran. 

 

Saran 

Pengembangan bahan ajar berbasis Learning Cycle 3-E pada bahan kajian materi dan perubahannya sesuai 

kurikulum 2013 ini terbatas sampai tahap uji coba produk saja, sebaiknya dilakukan tahap lebih lanjut yakni uji 

efektifitas produk bahan ajar berbasis Learning Cycle 3-E pada bahan kajian materi dan perubahannya sesuai 

kurikulum 2013. Selain itu, perlu pengembangan bahan ajar dengan materi lain, sehingga dapat digunakan sebagai 

penunjang kegiatan belajar peserta didik pada proses pembelajaran. 
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ABSTRAK 

 

Sampai saat ini, perkuliahan Dasar-Dasar Kimia Analitik (DKA) belum mencerminkan pencapaian tujuan 

perkuliahan. Untuk menggali faktor penyebabnya, serta menemukan cara untuk mengatasi hal di atas, telah dilakukan 

kajian terhadap  kurikulum dan implementasinya, dengan menggunakan berbagai teknik seperti observasi perkuliahan 

langsung, wawancara, penyebaran angket, serta studi dokumentasi terkait kurikulum mata kuliah DKA. Penelitian studi 

kasus ini dilakukan dengan subyek dosen, bahan kurikulum, serta mahasiswa semester 3 yang mengontrak mata kuliah 

DKA pada Prodi Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Malang. Hasil kajian baik bersumber dari dosen, kurikulum 

maupun observasi langsung menunjukkan  bahwa materi perkuliahan yang disampaikan telah sesuai dengan yang 

tersurat pada dokumen deskripsi, silabus dan kurikulum mata kuliah. Hasil observasi langsung menunjukkan bahwa 

umumnya pelaksanaan perkuliahan DKA telah sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dan menurut mahasiswa 

bermanfaat. Namun demikian, uraian SAP belum mencerminkan upaya untuk menggali kemampuan mahasiswa 

melakukan analisis, sintesis dan evaluasi/mengkreasi sesuai dengan kebutuhan tingkat perkembangan mahasiswa. 

Meskipun kemampuan mahasiswa pada DKA termasuk kategori cukup, namun dari tiga kali tes terlihat adanya 

penurunan penguasaan yang signifikan. Mahasiswa menemukan kesulitan dalam memahami materi DKA, khususnya 

pada materi analisis kuantitatif. Berdasarkan penelusuran terhadap jawaban mahasiswa, umumnya mereka lemah dalam 

literasi matematika dan kemampuan untuk memberikan analisis terkait bagaimana menentukan pilihan terhadap 

indikator dalam suatu titrasi. Hal ini sangat berhubungan dengan rendahnya kemampuan mahasiswa dalam aspek 

menjelaskan fenomena secara mikroskopik dan simbolik. Perlu dilakukan penelitian terkait model perkuliahan yang 

mampu mengakomodasi pengembangan kemampuan mahasiswa dalam kedua hal yang ditemukan tersebut. 

 

Kata kunci: Analisis kesulitan, dasar-dasar kimia analitik, studi kasus. 

 

ABSTRACT 

 

Up to now, lecture of Basics Analytical Chemistry (Dasar-dasar Kimia Analitik, DKA) has not reflected the 

achievement of the course objectives. To explore the causes, as well as find a way to overcome the problem, studies 

have been done related to the curriculum and its implementation, by using a variety of techniques such as direct 

observation of lectures, interviews, questionnaires, and related documentation studies on DKA’s curriculum. This case 

study conducted with the subjects lecturer, curriculum materials, and students in semester three who take courses DKA 

in Chemistry Education study program at the University of Malang.The results of direct observation showed that the 

implementation of the DKA course generally in accordance with SAP, and helpful according to students opinion. 

However, the description of SAP was not reflected an attempt to explore the ability of students to do the analysis, 

synthesis and evaluation/creation according to the needs of the mental development of students. Although the ability of 

students in DKA were in fair categories, but the three times test shows the significant decline in concept mastery. More 

over, students find difficulty in understanding the material DKA, especially in the quantitative analysis topics. Based on 

the interview both of student and lecturer, they were generally weak in mathematics literacy and the ability to provide 

relevant analysis of how to determine the choice of an indicator in a titration. It is highly associated with low ability 

students in explaining aspects of the phenomenon of microscopic and symbolic. It is necessary to develop and study the 

model of learning that can be able to accommodate the development of students' ability in both of microscopic and 

mathematics literacy (symbolic aspects). 

 

Keyword: Difficulty analysis, basic analitycal chemistry, case study 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu matakuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa program studi pendidikan kimia adalah matakuliah 

Dasar-dasar Kimia Analitik (DKA). Matakuliah ini termasuk dalam kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan 

(MKK). Materi dalam matakuliah DKA membekali pengetahuan dasar mahasiswa dalam berbagai keterampilan analisis 

bahan kimia baik secara kualitatif dan kuantitatif secara makro (konvensional) (Kurikulum Prodi Pendidikan Kimia, 
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2012). Hal ini sangat berguna untuk mempelajari matakuliah lain sebagai bekal mahasiswa mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah terkait analisis kimia dan proses pemisahan. Oleh karena itu pemahaman tentang 

materi DKA sangat penting bagi mahasiswa untuk belajar kimia lebih lanjut sesuai dengan kompetensi matakuliah 

DKA. Selain itu, sesuai dengan Permendikbud no 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI di Pendidikan Tinggi, setiap 

PT wajib menyesuaikan kurikulumnya dengan descriptor yang tercantum dalam uraian KKNI tersebut. Salah satu 

descriptor yang relevan dengan perkuliahan DKA adalah keharusan mata kuliah mengakomodasi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi seperti menganalisis, mensintesis serta mengkreasi. 

Kajian terhadap hasil belajar mahasiswa selama ini mencerminkan bahwa perkuliahan DKA belum sesuai dengan 

harapan. Meskipun secara umum hasil belajar mahasiswa masih tergolong kategori cukup, namun terlihat adanya 

kecenderungan penurunan kemampuan dari waktu ke waktu. Agar perkuliahan DKA semaksimal mungkin 

mengakomodasi pencapaian tujuan, perlu ditemukan solusi untuk mengembangkan perkuliahan yang mampu nengatasi 

permasalahan tersebut. Untuk menemukan model perkuliahan yang tepat, perlu dilakukan terlebih dahulu kajian 

mendalam terhadap kurikulum DKA dan implementasi kurikulum dalam perkuliahan selama ini, bagaimana 

penyelenggaraan perkuliahan DKA selama ini dilaksanakan berdasarkan dua sudut pandang, mahasiswa dan dosen 

pengampu. Melalui kajian ini diharapkan ditemukan berbagai faktor penyebab permasalahan tersebut, sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar untuk memikirkan solusinya.   

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan Jurusan Kimia salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga 

Keguruan (LPTK) Negeri di kota Malang Jawa Timur, mencari cara untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan 

materi subjek, khususnya dengan mengembangkan kemampuan dari topik-topik dalam matakuliah DKA dan 

aplikasinya yang berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, terlebih dahulu perlu digali 

bagaimana kurikulum matakuliah DKA apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini meliputi profil dalam 

proses pembelajaran matakuliah DKA, baik dari sisi mahasiswa, dosen, keterkaitan dengan matakuliah lain, 

pelaksanaan pembelajaran, soal-soal/latihan, sistem asesmen, media dan ketepatan materi. Dari kegiatan tersebut maka 

akan diketahui inti permasalahan, dan rencana solusinya. Untuk menjawab semua permasalahan tersebut dilakukan 

penelitian tentang “Analisis Kesulitan Mahasiswa pada Perkuliahan Dasar-dasar Kimia Analitik” di salah satu LPTK 

Kota Malang Jawa Timur.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus mengikuti langkah-langkah menurut Fraenkel (2010), dan 

dilakukan pada Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan Kimia di salah satu LPTK Universitas Negeri kota Malang 

Jawa Timur. Studi ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan mahasiswa dan permasalahan dalam pengembangan 

perkuliahan DKA. Mahasiswa kimia yang menjadi fokus penelitian adalah mahasiswa semester 3 yang mengontrak 

matakuliah DKA pada program studi pendidikan kimia. Selain dari mahasiswa informasi tentang penelitian juga 

diperoleh dari dosen pengampu matakuliah DKA, ketua KBK Kimia Analitik dan Ketua Jurusan Kimia. Demikian pula, 

kajian kurikulum tertulis dan kurikulum implementasi dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi langsung di 

kelas.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi (a) observasi langsung ke Jurusan Kimia salah satu LPTK 

Negeri di kota Malang, untuk menggali informasi segala hal tentang pelaksanaan perkuliahan DKA; (b) angket untuk 

menjaring respon/tanggapan mengenai: (1) materi dan perangkat pembelajaran DKA (2) tanggapan tentang kesulitan 

mempelajari topik-topik/subtopik DKA, dan tanggapan mahasiswa tentang penggunaan media, strategi, dan waktu 

belajar. Sedangkan untuk dosen, diberikan kuisioner terkait matakuliah DKA yang meliputi: (1) materi, (2) pelaksanaan 

perkuliahan, (3) kesulitan topik-topik/subtopik DKA yang dihadapi mahasiswa, (4) strategi, saran dan perlunya 

pengembangan program pembelajaran matakuliah DKA; (c) wawancara dilakukan terhadap Ketua Jurusan Kimia, ketua 

Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Kimia Analitik, dan dosen pengampu mata kuliah DKA yang bertujuan untuk 

mengetahui tentang perkuliahan DKA. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada beberapa mahasiswa untuk 

mengetahui pelaksanaan baik tentang kesulitan materi, metode dan media yang sering dipakai dalam perkuliahan oleh 

dosen dalam perkuliahan DKA. Karena terbatasnya waktu, dialog non formal juga dilakukan melalui media lain seperti 

email dan handphone. 

 

HASIL  PENELITIAN 

Deskripsi Materi Matakuliah Dasar-dasat Kimia Analitik (DKA)   

Matakuliah DKA merupakan salah satu matakuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa prodi pendidikan 

kimia salah satu LPTK Negeri di Kota Malang Jawa Timur. Matakuliah DKA ditempuh mahasiswa pada semester 3 

dengan bobot 4sks/4js dan harus sudah menempuh matakuliah Kimia Dasar II sebagai prasyarat.   Manfaat dari 

matakuliah DKA adalah membekali mahasiswa dalam mempelajari konsep-konsep dasar dalam analisis bahan secara 

sederhana atau konvensional. Hal ini sesuai dengan tujuan dalam buku dasar-dasar kimia analitik diantaranya adalah 

mengembangkan ketrampilan untuk memecahkan masalah analisis secara kuantitatif dan mengajarkan keterampilan 

laboratorium yang akan memberikan kepercayaan mahasiswa dalam kemampuan mahasiswa untuk memperoleh data 

analisis berkualitas tinggi (Skoog & West, 2004). Kompetensi dan bahan kajian matakuliah DKA dapat dilihat pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Kompetensi dan Bahan Kajian Matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik 

Matakuliah Kompetensi Bahan Kajian 

Dasar-dasar 

kimia analitik 

Memiliki pemahaman prinsip-prinsip 

analisis kualitatif dan kuantitatif 

makro khususnya analisis kation dan 

anion, dasar statistik untuk analitik, 

penanganan sampel, serta dasar-dasar 

metode analisis kimia modern 

Analisis kualitatif dan identifikasi serta pemisahan 

kation dan anion, dasar-dasar statistik sederhana: 

mean, median, modus, simpangan baku dan 

aplikasinya dalam hasil analisis, teknik sampling, 

prinsip dan aplikasi analisis kuantitatif: gravimetri 

dan volumetri yang meliputi asidi-alkalimetri, 

oksidimetri, argentometri, dan kompleksometri 

 

Berkaitan dengan matakuliah DKA telah dilakukan wawancara dan kuesioner kepada Ketua Jurusan Kimia dan 

Ketua KBK Kimia Analitik. Dari kedua wawancara dan kuesioner tersebut dapat ditarik abstraksi bahwa dalam 

mempelajari DKA diperlukan matakukuliah prasyarat yang menjadi dasar bagi pemahaman dan penguasaan matakuliah 

selanjutnya. Matakuliah prasyarat sangat menentukan keberhasilan proses dan hasil belajar matakuliah DKA seperti 

matakuliah Kimia Dasar I dan Kimia Dasar II. Hal yang sama juga dilakukan terhadap dosen pembina matakuliah 

DKA. Secara garis besar menurut dosen pengampu matakuliah DKA materi sudah sesuai dengan silabus, mahasiswa 

mengalami kesulitan pada analisis kuantitatif khusunya pada titrimetri, ada keterkaitan antara matakuliah DKA dengan 

matakuliah lain yang saling mendukung. Saran dari dosen adalah perlu penggunaan media pembelajaran untuk 

merepresentasikan konsep kimia terutama yang berkaitan dengan makro, mikro dan simbolik.   

Respon mahasiswa terkait materi perkuliahan DKA seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Persentase Data tentang Materi Perkuliahan DKA 

Keterangan: 
A Kesulitan materi DKA 

B Materi DKA banyak menyajikan rumus-rumus 

C Matei DKA tidak berhubungan langsung dengan dunia nyata sehari-hari 

D Materi Titrimetri disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami 

E Materi Titrimetri  diberikan selalu diawali dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari 

F Soal-soal Titrimetri yang diberikan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

G Perbedaan titik ekivalen dan titik akhir titrasi dapat dipahami dengan jelas 

H Materi argentometri disajikan dengan jelas sehingga mudah dipahami 

I Soal-soal argentometri berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

J Perbedaan metode Mohr dan Volhard dapat dipahami dengan baik 

K Rumus penentuan titik ekivalen langsung diberikan tanpa ada proses penurunan rumus terlebih dahulu 

L Konsep baru selalu disajikan dengan mengkaitkan konsep sebelumnya 

M Soal-soal yang diberikan menantang untuk dipecahkan 

N Konsep DKA menarik 

O Keterkaitan materi DKA dengan matakuliah lain  

P Kaitan dengan matakuliah lain tersebut mendukung 
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Berkaitan dengan respon mahasiswa terhadap bahan ajar yang dipakai pada perkuliahan DKA dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Persentase Data Bahan Ajar pada Perkuliahan DKA 

Keterangan: 
A Rencana pelaksanaan perkuliahan (RPS) 

B Kesesuaian materi dengan deskripsi matakuliah 

C Hand Out 

D Suplemen assesmen DKA (latihan soal dan tes) 

E Solusi jawaban tugas 

F Solusi jawaban UTS 

G Solusi jawaban UAS 

H Diktat perkuliahan 

I Buku teks 

J Waktu perkuliahan cukup 

 

Berkaitan dengan penggunaan media pada perkuliahan DKA dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Persentase Data Penggunaan Media pada Perkuliahan DKA 

Keterangan: 
A OHP 

B LCD 

C Papan tulis 

D Animasi 

E Video 

F Slide presentasi hanya berupa teks 

G slide presentasi disertai animasi untuk menggambarkan konsep mikroskopis 

H Slide presentasi disertai dengan video yang dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari 
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Deskripsi Pelaksanaan Perkuliahan Matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik  

Data tentang pelaksanaan perkuliahan DKA berkaitan dengan ketepatan materi dan penggunaan media media 

yang diperoleh dari mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5. 

 

 
Gambar 4. Persentase Data Pelaksanaan Perkuliahan DKA 

Keterangan: 
A Materi sangat bermanfaat 

B Ketepatan urutan materi  

C Materi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

D Strategi yg diterapkan menyenangkan 

E Saya antusias mengikuti perkuliahan  

F Saya termotivasi dengan pembelajaran yang berlangsung 

G Materi analisis kuantitatif mudah diserap 

 

Berkaitan dengan pemanfaatan media dalam pelaksanaan perkuliahan DKA dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Persentase Data Manfaat Media pada Perkuliahan DKA 

Keterangan: 
A Media yang digunakan dalam analisis kuantitatif sesuai dengan karakteristik materi  

B Media yang digunakan membantu menguasai materi 

C Media animasi membantu konsep konsep 

D Media video membantu mengaitkan materi kimia dengan masalah kehidupan sehari-hari 

 

Deskripsi Kemampuan Mahasiswa pada Matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik 

Data kemampuan DKA mahasiswa tentang analisis kuantitatif yang diperoleh peneliti dari tiga kali tes. Dari 

dokumentasi tentang hasil belajar DKA khususnya analisis kuantitatif mahasisiwa angkatan 2012/2013 disalah satu 

LPTK Negeri di kota Malang Jawa Timur diperoleh rata-rata dari tiga kali tes masing-masing adalah 72,79; 66,00; dan 

59,00. Rata-rata total ketiga kali tes adalah 65,80 yang termasuk katagori cukup. Analisis hasil ujian matakuliah Dasar-

dasar Kimia Analitik sub pokok bahasan titrimetri pada perkuliahan semester gasal tahun akademik 2013/2014 dapat 

dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Analisis Hasil Ujian Sub Pokok Bahasan Titrimetri Pada Matakukuliah DKA  
No Konsep yang Diujikan Keterangan 

1 Pengertian konsep analisis 

dengan menggunakan 

metode titrimetri  dan 

gravimetric 

a) Sebagian besar (90%) mahasiswa dapat menuliskan pengertian dengan 

baik 

b) Terdapat 10% mahasiswa yang tidak dapat memahami pengertian 

antara keduanya dengan baik 

2 Pengertian ekivalen dalam 

titrasi asam basa, titrasi 

redoks dan argentometri 

a) Semua mahasiswa (100%) dapat menuliskan dengan baik tentang 

pengertian ekivalen dalam titrasi asam basa dan dalam titrasi redoks 

b) Terdapat 60% mahasiswa yang tidak dapat memahami dengan baik 

tentang konsep ekivalen dalam argentometri 

3 Larutan standar primer dan 

sekunder 

Semua mahasiswa (100%) dapat memahami dengan baik tentang 

pengertian larutan standar serta syarat-sayaratnya 

4 Titik ekivalen dan titik 

akhirtirasi 

Semua mahasiswa (100%) dapat memahami dengan baik pengertian dan 

perbedaan antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi 

5 Pemilihan indikator pada 

tititrasi untuk menentukan 

keakuratan hasil 

Terdapat 40% mahasiswa mengalami kesulitan dalam menentukan 

indikator apa yang cocok pada titrasi tertentu. Data yang diberikan adalah 

rentang pH indikator. Kebanyakan mahasiswa tidak menggunakan analisis 

tentang kepekaan indikator yang berhubungan dengan konsentrasi larutan 

standar 

6 Perhitungan kadar sampel 

setelah titrasi 

a) Sebanyak 70% mahasiswa dapat menentukan dengan baik,  

b) Sebanyak 30% mahasiswa mengalami kesulitan dalam menentukan 

kadar sampel setelah titik ekivalen tercapai. Kebanyakan dari 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam perhitungan akhir, yaitu ketika 

harus mengkonversi kadar akibat pengenceran sampel 

c) Kemampuan mahasiswa dalam memahami soal yang langsung 

berhubungan kenyataan sebenarnya (berupa analisis) sangat rendah, hal 

ini karena banyak mahasiswa yang masih mamandang materi kimia 

lebih banyak pada aplikasi rumus dan logika semata. 

7 Argentometriri  a) Sebanyak 40% mahasiswa mengalami kesulitan dalam membedakan 

antara titrasi langsung dengan tidak langsung  

b) Sebanyak 30% mahasiswa tidak dapat memahami dengan baik apa 

perbedaan antara metode Mohr dan Volhard dalam argentometri, 

terutama tentang kepekaan titrasi, penentuan titik ekivalen dan 

kepekaan indikator 

 

Berkaitan dengan kesulitan mahasiswa pada matakuliah DKA dari hasil angket mahasisiwa dan wawancara 

dengan dosen dapat disimpulkan bahwa: 

 Dari data analisis contoh soal terlihat bahwa mahasiswa mengalami kesulitan pada matakuliah DKA bagian analisis 

kuantitatif khususnya pada titrimetri (volumetri). Kesulitan-kesulitan tersebut diantaranya pada penentuan kadar, 

pemilihan indikator yang tepat pada titrasi, dan penentuan titik ekivalen pada titrasi khususnya pada titrasi 

argentometri karena kebanyakan mahasiswa mengalami kesulitan dalam membedakan antara titrasi langsung dengan 

tidak langsung. Hal ini juga ditunjang dari respon mahasiswa (67%) yang menyatakan materi DKA sulit.  

 Seperti sudah disinggung di atas bahwa dari dokumentasi tentang hasil belajar DKA khususnya analisis kuantitatif 

diperoleh rata-rata dari tiga kali tes masing-masing adalah 72,79; 66,00; dan 59,00. Rata-rata total ketiga kali tes 

adalah 65,80 yang termasuk katagori cukup baik. Hasil belajar mahasiswa pada analisis kuantitatif dari tiga kali tes 

menunjukkan penurunan yang signifikans. Hal ini karena materi analisis kuantitatif memerlukan tingkat pemahaman 

dan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan soal-soal yang berkaitan dengan hitungan matematis. 

 Dari hasil wawancara dengan dosen DKA yang mengatakan bahwa masih ada mahasiswa yang mengalami kesulitan 

materi DKA terutama pada bagian titrasi argentometri. Demikian juga dengan hasil wawancara dan saran 

mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka masih bingung dalam membedakan antara titrasi langsung dengan tidak 

langsung. Hal ini umumnya mahasiswa kurang bisa memahami konsep dan penggambaran secara jelas tentang 

proses titrasi argentometri sehingga menyulitkan pemahaman dalam perhitungan.  

 

Respon Mahasiswa Terhadap Kesulitan Perkuliahan Dasar-dasar Kimia Analitik  

Berkaitan dengan kesulitan mahasiswa terhadap materi DKA dari Gambar 1 sudah disebutkan bahwa 67% 

menyatakan materi DKA sulit. Hal serupa juga disampaikan oleh dosen yang menyatakan mahasiswa mengalami 

kesulitan pada bagian titrasi argentometri (Tabel 2). Beberapa saran dari 33 mahasiswa yang mengisi angket berkaitan 

kesulitan mahasiswa dalam memahami materi pada pelaksanaan pembelajaran DKA secara garis besar dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 
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1. Hampir keseluruhan mahasiswa menyarankan penggunaan media pembelajaran yang mendukung seperti video, 

animasi dan bentuk media lain yang menarik/mendukung agar mahasiswa lebih mudah memahami konsep dan 

tertarik belajar DKA. 

2. Penyampaian materi agar lebih menarik, rinci dan mudah dipahami karena dosen kurang jelas pada saat 

menjelaskan. 

3. Lebih banyak diberi latihan soal yang aplikatif. 

4. Sebaiknya menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi agar tidak monoton. 

5. Sebenarnya materi sangat menarik tapi terkadang materi sulit dipahami karena suara dosen kurang jelas dan kurang 

aplikasi media pembelajaran. 

6. Penyampaian materi sebaiknya diberikan mulai dari dasar teori agar jelas  

7. Pemberian tugas dan soal ujian sebaiknya dibahas sehingga mahasiswa tau letak kesalahan dalam pemecahan 

masalah pada soal.  

8. Sebaiknya lebih banyak diberikan waktu untuk membahas latihan soal  

9. Pada pembelajaran yang akan datang sebaiknya dosen tidak memberikan rumus-rumus saja tetapi memberikan 

konsep/inti dari materi agar lebih mudah dalam mengerjakan hitungan pada soal bila sudah paham konsepnya. 

 

PEMBAHASAN 

 

Perkuliahan DKA sarat dengan berbagai keterampilan yang harus dikembangkan, mulai dari keterampilan rendah 

sampai dengan keterampilan tingkat tinggi. Keterampilan tingkat tinggi diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan 

terkait tujuan utama mata kuliah DKA, yaitu kegiatan melakukan analisis. Dalam perkuliahan DKA, mahasiswa tidak 

hanya dituntut untuk menguasai konsep, prinsip, teori, serta hukum-hukum yang mendasari kegiatan analisis, tetapi juga 

harus mampu menyelesaikan masalah terkait analisis tersebut. Mahasiswa harus mampu mengkaji metode analisis apa 

yang tepat digunakan untuk suatu material tertentu yang diberikan. Hal ini sejalan dengan Kepmendiknas RI Nomor 

232/U/2000 (2000) tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa. 

Dalam perkuliahan DKA, mahasiswa dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti 

menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi. Dengan keterampilan tersebut, mahasiswa dapat memiliki penguasaan 

DKA yang mendalam, karena pada dasarnya, karakteristik DKA adalah (1) sulit karena berkaitan dengan analisis kimia; 

(2) memerlukan banyak pemahaman konsep yang tinggi; (3) memerlukan pemahaman matematika yang tinggi; (4) 

memerlukan pengolahan dan analisis data; (5) memerlukan banyak latihan dan pemahaman aplikasi dalam kehidupan 

sehari-hari; serta (6) memerlukan media untuk merepresentasikan materi.  

Beberapa kesulitan tergali melalui kajian ini terutama terkait materi analisis  kuantitatif. Kesulitan yang paling 

besar dihadapi mahasiswa dalam matakuliah DKA adalah pada materi analisis kuantitatif terutama pada titrimetri terkait 

perhitungan titrasi setelah titik ekivalen, penentuan kadar, penentuan titik ekivalen dan pemilihan indikator yang tepat 

untuk titrasi. Keadaan seperti ini sebenarnya terjadi secara berulang dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana hal ini 

menyebabkan tidak tercapainya kompetensi yang diharapkan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa kelemahan 

mendasar dalam perkuliahan DKA ini adalah kurangnya kemampuan mahasiswa dalam merepresentasikan apa yang 

terjadi selama proses analisis berlangsung. Mahasiswa belum dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di 

dalam campuran, ketika titik ekivalen tercapai. Karena ketidaktahuan tersebut, maka ini berimbas pada lemahnya 

mahasiswa dalam kemampuan memilih dan menetapkan jenis indikator yang sesuai atau tepat digunakan. Fenomena ini 

sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Hand & Chio (2010), bahwa dalam perkuliahan organik, kemampuan 

merepresentasikan, termasuk mikro dan simbolik merupakan modal dasar mahasiswa untuk menyelesaikan 

permasalahan terkait organik. Demikian pula Lee (2001) mengungkapkan berdasarkan penelitiannya bahwa 

kemampuan memprediksi sangat ditentukan oleh kemampuan mahasiswa dalam merepresentasikan konsep dalam 

tataran mikro. 

Salah satu kelemahan perkuliahan DKA lainnya adalah lemahnya kemampuan mahasiswa dalam konsep yang 

berhubungan dengan matematika. Kemungkinan hal ini terjadi karena  mahasiswa terbiasa diberikan rumus-rumus yang 

tidak disertai dengan penjelasan komprehensif dari mana rumus tersebut diperoleh/diturunkan. Pada dasarnya semua 

rumus dalam kimia diturunkan berdasarkan pemahaman mikro dan simbolik mahasiswa terkait konsep kimia. Untuk 

menentukan rumus/persamaan yang tepat dalam menyelesaikan perhitungan kimia, mahasiswa membutuhkan 

kemampuan merepresentasikan konsep dalam tingkat mikro. Dari pemahaman tingkat mikro ini, kemudian mahasiswa 

dapat menurunkan simboliknya, misalnya dalam bentuk persamaan reaksi. Dari persamaan reaksi ini pada akhirnya 

mahasiswa dapat menurunkan sendiri persamaan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

berhubungan dengan perhitungan kimia. Chiu & Wu. (2009), Kozma & Russell (2005), dan Jaber & Jaoude (2012), 

berdasarkan penelitian menghasilkan kesimpulan yang sama, bahwa kemampuan multipel representasi merupakan 

modal untuk memahami kimia secara utuh, dan menjadi ahli kimia yang mumpuni.  

Hasil penelitian dokumentasi menunjukkan bahwa mata kuliah DKA belum sepenuhnya mengakomodasi 

pemenuhan KKNI. Salah satu deskriptor KKNI yang relevan dengan matakuliah DKA adalah bahwa mahasiswa 

dituntut untuk mampu memecahkan permasalahan kimia dan beradaptasi dalam situasi yang dihadapi melalui 

pendekatan sintesis. Uraian ini mengindikasikan perlunya mata kuliah mengembangkan kemampuan analisis, sintesis, 
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yang pada akhirnya  mampu melakukan evaluasi terhadap hasil sintesis tersebut. Kemampuan mensintesis, menganalisis 

dan mengevaluasi akan berujung pada kemampuan berkreasi, yang merupakan kemampuan tertinggi dari khirarkhi 

kognitif (Anderson, 2001). Dengan perkataan lain, perkuliahan DKA seharusnya mengakomodasi pengembangan 

kemampuan metakognitif, karena kemampuan ini salah satunya ditunjukkan dengan kemampuan mahasiswa untuk 

melakukan evaluasi terhadap apa yang telah mereka temukan sebelumnya (Schraw, 1998). Ini sejalan dengan pendapat 

Gick (1980), bahwa untuk tingkat mahasiswa, kemampuan kognitif yang dimiliki harus mampu menyelesaikan masalah 

terkait hal-hal yang relevan dan tidak relevan sekalipun dengan bidang kajiannya. Dilihat dari sifat materi DKA sangat 

memerlukan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah dimana untuk menemukan jawaban dari suatu 

permasalahan harus berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Hal ini 

sesuai dengan pemahaman problem solving yang dikemukakan oleh Krulik & Rudnick (1996). Hal yang sama 

dikemukakan oleh Gagne (dalam Reid &Yang, 2002) bahwa problem solving adalah suatu proses berpikir dimana siswa 

menggabungkan aturan-aturan dan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan masalah dan 

menghasilkan pemahaman atau pengetahuan baru. Pengertian problem solving yang diuraikan tersebut melibatkan 

proses kognitif yang sangat diperlukan mahasiswa dalam memahami konsep materi Dasar-dasar Kimia Analitik. 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan dari hasil temuan dan pembahasan penelitian studi kasus, maka dapat disimpulkan bahawa meskipun 

materi DKA dalam perkuliahan telah sesuai dengan uraian materi dalam kurikulum, namun kurikulumnya sendiri masih 

belum sepenuhnya mengakomodasi pencapaian kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa berdasarkan 

Permendiknas tentang KKNI. Demikian pula, perkuliahan DKA belum mangakomodasi hakekat pembelajaran yang 

seharusnya mengakomodasi kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Selain itu, 

perkuliahan DKA yang selama ini dilaksanakan juga belum mampu meningkatkan penguasaan mahasiswa terutama 

dalam merepresentasikan kemampuan mikro dan simbolik, yang sangat diperlukan sebagai dasar untuk membangun 

pemahaman komprehensif DKA dan keterampilan metakognitif yang diperlukan lulusan S1.  
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ABSTRAK. 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas permainan love chem berdasarkan ketuntasan belajar siswa, 

angket respon siswa, serta observasi siswa. Sasaran penelitian ini adalah permainan love chem pada materi struktur 

atom yang diterapkan pada siswa kelas X-H MAN Malang 1. Media terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan, dan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa media permainan love chem yang dikembangkan layak digunakan sebagai media 

belajar. Media ini juga sangat efektif digunakan sebagai alternatif pembelajaran kimia untuk memperbaiki pemahaman 

siswa pada materi struktur atom. Siswa merespon positif terhadap media, data ini didukung pula hasil observasi yang 

menunjukkan aktivitas siswa positif pada pelaksanaan permainan love chem.  

 

Kata  kunci:  Permainan love chem, pemahaman siswa, struktur atom 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the efectivity of love chem game which is consist of mastery of 

learning, student’s responses, and student’s observation date. This research is directly for love chem game, on the 

major materials of atomic structure with source data is students X-H of MAN Malang 1. The first step is determine the 

eligibility of the media and the result shown that love chem game is eligible used as learning media. The media is also 

very effective used as learning media. Student’s shown positive response to this media, this date is supported by 

observation data that showed student positive activity in the case of implementation of love chem game.  

 

Keywords: love chem game, student’s mastery learning, atomic structure 

 

PENDAHULUAN 

 

Era Globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat di bidang teknologi, manajamen dan sumber daya 

manusia. Upaya pemerintah untuk mempersiapkan warganya agar dapat bersaing dalam kancah internasional adalah 

dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia, guna mengatasi ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan 

menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang 

pendidikan upaya pemerintah tersebut telah dilakukan misalnya dengan meningkatkan pendidikan guru, memperbaiki 

kurikulum, mengujicobakan beberapa model pembelajaran dan sebagainya. Namun satu hal yang mungkin perlu 

direnungkan adalah bagaimana menjadikan konsep abstrak diminati siswa dan sekaligus meningkatkan pemahamannya. 

Alasan Kimia dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan kurang menarik adalah banyaknya istilah (terminologi) 

kimia yang diperkenalkan pada saat awal belajar Kimia. Mereka dijejali dengan berbagai macam istilah baru seperti 

nama-nama unsur dan senyawa kimia, simbol-simbolnya dan perhitungan matematis dalam persamaan reaksi. Konsep 

dari pelajaran Kimia yang abstrak dan hafalan tentunya menambah ketidaktertarikan siswa untuk mempelajari mata 

pelajaran Kimia. 

Materi pelajaran Kimia pokok bahasan Struktur Atom merupakan materi pelajaran yang bersifat abstrak tanpa 

pengamatan/percobaan. Materi pelajaran ini dapat dipelajari lewat penjelasan guru dengan bantuan bahan tertulis, alat 

peraga, slide atau alat bantu belajar di ruang kelas. Materi pelajaran ini jika disampaikan kepada siswa dengan 

pembelajaran konvensional akan membuat siswa merasa jenuh. 

Menilik dari semua permasalahan yang disebutkan di atas, berdasarkan teori dan pencapaian yang diharapkan, 

maka penggunaan media pembelajaran love chem yang menyenangkan dapat dijadikan alternatif. Media pembelajaran 

yang bisa digunakan didalam proses pembelajaran di kelas maupun di rumah dapat dijadikan solusi untuk mengatasi 

keterbatasan waktu penyampaian materi oleh guru. Penyajian yang menarik ditambah dengan pengintegrasian pokok 

bahasan dengan keterampilan berfikir kritis dan kreatif dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa pada materi 

kimia serta memberikan nilai lebih pada media dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran (Loed, 2008). 

Permainan love chem adalah salah satu permainan alternatif dalam pembelajaran kimia dengan menggunakan 

media yang berupa suatu karpet yang berbentuk segi empat dengan ukuran 400 X 400 cm, dan di dalamnya terdapat 

enam puluh kotak yang membentuk lingkaran kulit atom dan nomor-nomor yang terdapat di dalam kotak menandakan 
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banyaknya interval nomor atom yang terjadi karena kemiripan sifat pada setiap golongan yang sama memiliki sifat-sifat 

yang hampir sama pula atau mirip yang didesain agar siswa tertarik. Media permainan love chem ini merupakan media 

visual yang terinspirasi dari permainan ular tangga dan monopoli. Pada media ini siswa dibagi menjadi lima kelompok, 

dalam satu kelompok terdiri atas lima siswa. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk menjalankan permainan ini 

dengan karpet permainan yang telah disediakan.  

Permainan love chem ini diharapkan dapat menimbulkan kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan 

sehingga termotivasi, meningkatkan keaktifan siswa dalam melakukan persaingan terbuka dengan kelompok lain, 

memahani konsep kimia dan memantapkan pemahamannya tentang materi pokok struktur atom dan menjawab soal-soal 

serta membantu suasana belajar yang menyenangkan dan menggembirakan. 

Dengan pengembangan perangkat pembelajaran kimia melalui permainan love chem, diharapkan layak digunakan 

dalam pembelajaran kimia serta dalam penyampaian pembelajaran kimia akan lebih efektif. Selain itu dalam permainan 

love chem ini, siswa diharapkan dapat termotivasi, sehingga pembelajaran Kimia yang disampaikan dapat dicerna 

dengan mudah dan menyenangkan, sehingga diharapkan siswa mempunyai nilai yang memuaskan. 

 

METODE  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan media permainan love chem. Penelitian ini terdiri dari 

dua tahap besar yaitu Pengembangan perangkat dan Pelaksanaan ujicoba perangkat. Penelitian pengembangan ini 

mengacu pada model pengembangan perangkat 4-D (Four D Model) yang dikemukakan oleh Thiagarajan, diantaranya 

tahap pendefinisian (Define), tahap perancangan (Design), tahap pengembangan (Develop), sementara tahap 

Penyebaran (Dessiminate) tidak dilakukan. Adapun prosedur penelitian tampak dalam diagram alur berikut: 
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Gambar 1. Diagram pengembangan media permainan love chem sebagai media pembelajaran (Thigarajan, 

Semmel and Semmel dalam Ibrahim, 2001) 

 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data kelayakan meliputi lembar telaah, angket 

validasi guru. Dan pada implementasi permainan love chem instrumen yang digunakan adalah lembar respon siswa, tes 

hasil belajar dan lembar observasi. 

Penelaah isi dan kontruksi, media dan bahasa dilakukan oleh Dosen Kimia dan Ahli Media. Validator kelayakan 

dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggunakan persentase. 

Persentase dari data angket diperoleh berdasarkan perhitungan skor skala likert. Media dikatakan layak jika persentase 

kelayakan ≥ 61% dari skor kriterium berdasarkan perhitungan skala likert. 

Pelaksanaan uji coba dilakukan kepada siswa kelas X-H MAN Malang 1. Dalam uji coba juga dilakukan pretes 

dan postes, sebelum dan sesudah menggunakan permainan love chem. Hasil pretes dan postes digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana permainan love chem dapat membantu siswa dalam memahami konsep struktur atom.  

Media dikatakan efektif jika persentase respon siswa ≥ 61% dari skor kriterium, ketuntasan skor hasil belajar 

mencapai KKM secara klasikal dan ada perbedaan secara statistika. Serta mendapat dukungan dari hasil observasi. 
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Desain Media  
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PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai proses pengembangan media. Penelitian pengembangan 

media permainan love chem pada materi struktur atom yang sesuai dengan tahap-tahap dalam rancangan penelitian yaitu 

tahap pendefinisian (define), tahap perancangan (design), dan tahap pengembangan (develop). 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Pada tahap pendefinisian, rangkaian analisis yang dilakukan adalah analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep 

serta perumusan tujuan. 

a. Analisis siswa 

Dalam tahap ini peneliti menelaah tentang karakteristik siswa agar sesuai dengan rancangan media yang 

dikembangkan. Karakteristik tersebut meliputi kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan dan pengetahuan 

awal siswa. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara media pembelajaran dengan siswa. 

Siswa yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas X-H MAN Malang 1. Adapun karakteristik siswa dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Usia 

Siswa kelas X rata-rata berusia 14 – 15 tahun. Anak usia 12 – 15 tahun mengalami tahap transisi dari tahap 

operasi konkrit ke tahap ke operasi formal dimana pada tahap operasi formal anak mulai dapat berfikir untuk 

menghadapi situasi-situasi penalaran hipotesis dan abstrak, serta kecakapan menangani situasi rekaan ke situasi 

nyata (Piaget). Sehingga pembelajaran konsep dan teori-teori yang abstrak akan mudah dipahami siswa jika 

diterapkan menggunakan media permainan. 

2) Latar Belakang Pengetahuan Siswa 

Media permainan diterapkan pada siswa yang telah memperoleh materi pokok struktur atom. 

3) Kemampuan Akademik 

Sesuai dengan kemampuan akademik, peneliti memilih 25 orang siswa yang mempunyai kemampuan akademik 

yang tidak sama (heterogen) didasarkan pada nilai ulangan harian, yaitu sebanyak 25 siswa terdiri dari 8 siswa 

mempunyai kemampuan akademik tinggi, 8 siswa mempunyai kemampuan akademik sedang, sedangkan 9 siswa 

lainnya mempunyai kemampuan akademik rendah. 

b. Analisis Tugas 

Analisis tugas dilakukan dengan menganalisis prosedur penyelesaian tugas pada materi pokok struktur atom, yang 

digunakan untuk menentukan isi suatu pembelajaran. Pada bagian ini dilakukan suatu analisis yang mencakup kegiatan 

siswa saat pembelajaran yang termasuk identifikasi tugas-tugas yang perlu dilakukan siswa dalam kegiatan uji coba 

terbatas sehingga kompetensi dapat dicapai. 

Kegiatan yang berupa tugas diselesaikan siswa selama uji coba terbatas yang dimulai dengan meminta siswa 

mengerjakan pretes, mendengarkan penjelasan tentang permainan love chem dari peneliti, sehingga siswa dapat 

menjalankan permainan yang selanjutnya siswa mulai menjawab soal yang terdapat dalam media permainan, setelah itu 

siswa diminta untuk mengerjakan postes. 

c. Analisis Konsep 

Dalam tahap ini peneliti menelaah konsep yang dilakukan dengan mengidentifikasi konsep utama dari materi 

yang ditetapkan kemudian menyusunnya secara sistematis. 

d. Perumusan Indikator Hasil Belajar 

Perumusan tahapan ini bertujuan untuk merumuskan indikator pembelajaran. Indikator pembelajarannya  adalah 

sebagai berikut : 

1) Kongnitif 

Berdasarkan kurikulum 2006, struktur atom diajarkan pada siswa kelas X semester 1. Dengan Standar 

Kompetensi : Memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur, dan ikatan kimia. Kompetensi Dasar : 1.1.Memahami 

struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam 

tabel periodik serta menyadari keteraturannya, melalui pemahaman konfigurasi elektron, Indikator Hasil Belajar : 

Menjelaskan perkembangan teori atom untuk menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-masing teori atom 

berdasarkan fakta eksperimen, Mengklasifikasikan unsur ke dalam isotop, isobar dan isoton, Menentukan massa atom 

relatif berdasarkan kelimpahan isotopnya, Menentukan massa molekul relatif, Menentukan konfigurasi elektron dan 

elektron valensi. 

2) Psikomotorik 

Siswa dapat menjalankan media pembelajaran love chem dengan baik. 

3) Afektif 

Siswa termotivasi dalam pembelajaran kimia dan senang belajar kimia. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu merancang bentuk dan format love chem. Tahapan 

yang dilakukan adalah : 

a) Penyusunan Tes 
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Soal-soal yang disusun meliputi soal yang akan ditampilkan dalam media permainan dan soal untuk tes hasil hasil 

belajar (pretes dan postes). Soal yang digunakan telah divalidasi oleh dosen kimia untuk mengetahui kesesuaian soal 

dengan indikator pembelajaran serta kebenaran isi dari soal, validasi ini disebut validasi isi.  

b) Pembuatan Media Permainan 

Pembuatan permainan love chem yang berupa permainan yang dipadukan dengan soal-soal latihan tentang materi 

struktur atom. Pembuatan media permainan love chem diawali dengan membuat alur permainan sebagai berikut : 

 

 
Gambar 2. Alur permainan love chem pada materi struktur atom 

 

Media permainan ini terdiri dari perangkat permainan, yang berupa karpet love chem, exercise card, wow card, 

scream card serta kartu peraturan, yang terdiri dari komponen visual yang berupa teks dan gambar yang berhubungan 

dengan struktur atom, pengadopsian gambar diperoleh dari internet. Serta terdapat dadu yang mata dadunya membentuk 

lintasan atom. 

Perangkat media love chem ini selanjutnya dibuat, yaitu antara lain : 

1) Karpet love chem 

Dalam karpet ini terdapat kotak exercise sebanyak 48 yang didalamnya terdapat gambar yang berhubungan 

dengan struktur atom, serta terdapat kotak wow sebanyak 6 yang ditandai dengan gambar yang menunjukkan 

Love chem 

Kotak Soal Kotak Scream Kotak Wow 

Pemain melempar dadu 

Pemain mendapatkan soal yang 

harus dijawab oleh pemain 

Exercise Card Scream Card Wow Card 

Jawaban 
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10 poin -5 poin 10 poin - 10 poin 10 poin 
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dibawah poin winner 
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satu putaran 
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dilempar ke 
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keberuntungan sedangkan dalam kotak  scream sebanyak 48 yang ditandai dengan gambar yang menunjukkan 

kegagalan. Selanjutnya dapat dicetak di atas benner dengan ukuran 9 m2.  

2) Exercise Card 

Exercise card terdapat sebanyak 48 kartu, berisi soal-soal yang harus dijawab oleh pemain yang menempati 

kotak exercise serta tertera poin yang didapatkan siswa setelah menjawab pertanyaan yaitu sebesar 10 poin. 

3) Wow Card 

Wow card sebanyak 6 kartu, berisi poin sebesaar 10 poin yang didapatkan siswa setelah menempati kotak wow 

tanpa menjawab pertanyaan. 

4) Scream Card 

Scream card sebanyak 6 kartu, berisi poin yang didapatkan siswa setelah menempati kotak scream yaitu sebesar 

-10 poin.  

5) Kartu Peraturan 

Kartu peraturan ini berisi peraturan permainan love chem sehingga dapat memudahkan para pemain dalam 

melaksanakan permainan ini. Gambar yang terdapat dalam kartu ini diperoleh dari internet. Kartu ini selanjutnya 

dicetak di atas kertas kemudian dilaminating. Kartu ini selanjutnya dibuat seperti buku. 

6) Dadu 

Dadu ini berbentuk bangun ruang kubus, memiliki sisi sebanyak 6 serta panjang sisinya 7 cm. Dadu ini terbuat 

dari kardus yang dilapisi dengan kertas karton. 

 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tahap ini dilakukan penyusunan instrumen yang bertujuan menghasilkan media permainan love chem yang telah 

divalidasi dan direvisi. Langkah yang dilakukan adalah : 

a. Telaah media oleh ahli media dan guru kimia 

Telaah dilakukan oleh ahli kimia dengan mengisi lembar telaah media. Telaah ini berupa saran atau masukan-

masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam revisi. Ahli media dan guru kimia melakukan telaah dengan 

mengisi lembar yang telah disediakan sebagai rambu-rambu penelitian media. 

 

b. Uji Kelayakan Media 

1. Validasi 

Media yang telah direvisi (draft) kemudian divalidasi oleh guru kimia. Validator diminta memberi penilaian 

dengan mengisi lembar-lembar yang telah disediakan sebagai penilaian terhadap media yang telah dibuat. Hasil 

validasi guru kimia, adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1 Presentase Kelayakan Media love chem dari Data Hasil Validasi Guru Kimia. 

No Aspek yang dinilai Kelayakan (%) Kriteria 

 

1 Kesesuaian media dengan materi pembelajaran 75 Baik 

2 Kesesuaian media dengan indikator hasil belajar 75 Baik 

Kesesuaian format media 76,9 Baik 

3 Kejelasan dalam penggunaan bahasa 66,66 Baik 

4 Kejelasan dalam penyajian soal pada media 83,33 Sangat baik 

5 Kemampuan media untuk menarik minat siswa 

dalam belajar 

75 Baik 

6 Kemampuan media untuk memotivasi siswa 

dalam mempelajari materi pokok struktur atom 

66,66 Baik 

7 Kemudahan media untuk dimainkan 83,33 Sangat baik 

8 Kejelasan tulisan pada media 83,33 Sangat baik 

9 Kesesuaian media dengan karakteristik siswa 75 Baik 

Validasi guru secara keseluruhan 79,60 Baik 

 

Data hasil penilaian guru kimia secara keseluruhan adalah sebesar 79,60% serta dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif untuk mengetahui kelayakan media. Hasil pada tabel validasi di atas selanjutnya dapat dianalisis sebagai 

berikut : 

a. Kesesuaian media dengan materi pelajaran 

Sesuai dengan tabel 1 telah diperoleh presentase kelayakan sebesar 75% presentase ini menyatakan adanya 

respon yang baik (Riduwan, 2007). Hal ini menunujukkan bahwa media love chem telah sesuai dengan materi 

pelajaran struktur atom. 

b. Kesesuaian media dengan indikator hasil belajar 

Pada kriteria kedua ini, terlihat bahwa diperoleh persentase sebesar 75% sehingga ini menunjukkan adanya 

respon yang baik (Riduwan, 2007) sehingga, media love chem ini telah sesuai dengan indikator struktur atom. 
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c. Kesesuaian format media 

Kriteria selanjutnya adalah kesesuaian format media, dalam tabel 1 menunjukkan presentase sebesar 76,19% 

sesuai dengan Riduwan (2007) hal ini menunjukkan adanya respon yang baik. Sesuai dengan respon tersebut 

maka media love chem ini memiliki kesesuaian format yang baik, dapat dilihat dalam kejelasan penggunaan 

bahasa serta penyajian soal dalam media yang baik, sehingga media ini dapat menarik minat serta motivasi siswa 

dalam mempelajari materi pokok struktur atom, sehingga pemilihan media permainan sesuai dengan kemampuan 

dan usia siswa, serta penggunaan bahasa dan aturan main yang mudah dipahami oleh siswa.  

Hasil validasi guru kimia terhadap media permainan love chem pada materi pokok struktur atom secara 

keseluruhan, telah memenuhi kelayakan dengan persentase secara keseluruhan adalah sebesar 79,60% dengan kriteria 

respon adalah kuat. Hal ini menunjukkan bahwa media yang telah dikembangkan telah layak sesuai persentase validasi 

guru kimia. 

 

2. Uji CobaTerbatas 

Pada langkah ini, media diujicobakan kepada 25 siswa kelas X-H MAN Malang 1 yang telah mempelajari materi 

struktur atom. Sesuai dengan kemampuan akademik, peneliti memilih 25 orang siswa sebagai responden yang 

mempunyai kemampuan akademik yang tidak sama (heterogen) didasarkan pada nilai ulangan harian, yaitu sebanyak 

25 siswa terdiri dari 8 siswa mempunyai kemampuan akademik tinggi, 8 siswa mempunyai kemampuan akademik 

sedang, sedangkan 9 siswa lainnya mempunyai kemampuan akademik rendah. 

Pada saat uji coba terbatas penggunaan responden dengan tingkat kemampuan yang berbeda berguna dalam 

memperoleh hasil penelitian dapat dianggap mewakili atau mencerminkan respon keseluruhan siswa di lapangan yang 

pada kenyataannya memang terdiri dari tingkat kemampuan yang beragam. 

Kegiatan yang berupa tugas diselesaikan siswa selama ujicoba terbatas yang dimulai dengan meminta siswa 

mengerjakan pretes sebanyak 10 soal selama 20 menit, mendengarkan penjelasan tentang permainan love chem dari 

peneliti, sehingga siswa dapat menjalankan permainan yang selanjutnya siswa mulai menjawab soal yang terdapat 

dalam media permainan selama 50 menit, setelah itu siswa diminta untuk mengerjakan postes sebanyak 10 soal selama 

20 menit. 

Selama pelaksanaan ujicoba terbatas berlangsung, delapan atau sembilan siswa diamati oleh satu orang pengamat. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian pengembangan media permainan love chem merupakan suatu observasi 

sistematis yang dilakukan pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Hasil observasi 

kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Pengamat tersebut mengamati bagaimana atensi siswa terhadap media 

permainan love chem.  

 

3. Analisis Data Hasil Respon Siswa 

Data hasil respon siswa pada saat uji coba terbatas disajikan dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2 Persentase Kelayakan Media love chem dari Data Hasil Respon Siswa 

No Uraian Kelayakan (%) Kriteria 

Kemenarikan media 85,50 Sangat Baik 

1. Menimbulkan ketertarikan dalam belajar 89 Sangat Baik 

2. Siswa termotivasi dalam mempelajari materi 

pokok struktur atom 

81 Sangat Baik 

3. Belajar dengan media ini lebih menarik dari 

pada belajar dengan membaca 

92 Sangat Baik 

4. Siswa merasa senang belajar materi pokok 

struktur atom 

80 Baik 

Proses belajar siswa 75,50 Baik 

5. Memudahkan siswa dalam menghafal materi 74 Baik 

6. Dapat lebih mudah memahami konsep pelajaran 

setelah belajar dengan media ini 

77 Baik 

Kualitas media 81,20 Sangat Baik 

7. Media ini mudah untuk dipergunakan 82 Sangat Baik 

8. Peraturan permainan mudah untuk ditaati 74 Baik 

9. Bahasa pada media love chem ini mudah 

dipahami 

74 Baik 

10. Tulisan yang ada pada media sudah cukup 

jelas 

85 Sangat Baik 

11. Gambar background pada media menarik 91 Sangat Baik 

Respon siswa secara keseluruhan 81,36 Sangat Baik 
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Data hasil respon siswa secara keseluruhan adalah sebesar 81,36% serta dianalisis secara deskriptif kuantitatif 

untuk mengetahui kelayakan media. Hasil pada tabel validasi di atas selanjutnya dapat dianalisis sebagai berikut :  

 

a. Kemenarikan media 

Ketertarikan siswa dalam mempelajari materi pokok struktur atom dengan menggunakan   media   permainan   

siswa, sesuai dengan tabel 2 menunjukkan persentase sebesar 85,50%. Persentase ini menurut Riduwan (2007) 

menunjukkan adanya respon yang sangat baik. Respon sangat baik ini dapat terlihat karena timbulnya ketertarikan 

siswa dalam belajar, selain itu siswa dapat termotivasi dalam mempelajari materi pokok struktur atom. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Nur (2001: 3) bahwa siswa yang termotivasi dalam belajar sesuatu akan menggunakan 

proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan menyerap dan mengendapkan 

materi itu dengan lebih baik. 

The research highlights the  value of studying popular texts such as games in school. These play an important 

role in young people 's culture and in the development of their sense of self as well as their relations with others. 

(Pelletier, 2005:58). 

Dari kutipan di atas dapat berarti belajar di sekolah lebih mudah menggunakan permainan. Bermain mempunyai 

peranan penting dalam budaya masyarakat pada kehidupan remaja. Sehingga, siswa merasa senang belajar dengan 

menggunakan media ini daripada belajar dengan membaca dan timbul kesenangan dalam belajar materi pokok struktur 

atom. 

 

b. Proses belajar siswa 

Sesuai dengan tabel 2 didapatkan 75,50% sebagai respon siswa terhadap proses belajar siswa, menurut Riduwan 

(2007) persentase ini dapat dikategorikan dalam respon baik. Aspek yang dinilai siswa dalam kategori proses belajar 

siswa ini adalah memudahkan siswa dalam menghafal materi, yang menunjukkan persentase sebesar 74 % sehingga 

menunjukkan adalanya respon baik. 

Hasil persentase tersebut dapat mengatasi kesulitan belajar sesuai dengan Ausubel bahwa belajar bermakna terjadi 

bila pelajar mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Ini terjadi melalui belajar 

konsep, dan perubahan konsep yang telah ada yang akan mengakibatkan pertumbuhan dan perubahan struktur konsep 

yang telah dipunyai si pelajar. Bila konsep yang cocok dengan fenomena baru itu belum ada dalam struktur kognitif 

seseorang, informasi baru harus dipelajari lewat belajar menghafal. 

Aspek lain adalah dapat lebih mudah memahami konsep pelajaran setelah belajar dengan media ini dengan 

persentase sebesar 81,60% dengan kriteria respon sangat baik. Karena anak usia 12-15 tahun mengalami tahap transisi 

dari tahap operasi konkrit ke tahap operasi formal di mana pada tahap operasi formal anak mulai dapat berfikir untuk 

menghadapi situasi-situasi penalaran hipotesis dan abstrak, serta kecakapan menangani situasi rekaan ke situasi nyata 

(Piaget). Sehingga pembelajaraan konsep dan teori-teori yang abstrak akan lebih mudah dipahami siswa jika diterapkan 

menggunakan media permainan. 

 

c. Kualitas media 

Kualitas media love chem secara keseluruhan siswa memberikan persentase respon sebesar 81,20% dengan 

kriteria respon sangat baik sesuai Riduwan (2007). Siswa memberikan respon media mudah dipergunakan sebesar  

82%, selanjutnya dalam hal peraturan permainan mudah untuk ditaati siswa memberikan respon sebesar 74% ini terlihat 

pada saat permainan semua siswa melakukan permainan sesuai dengan peraturan permainan. 

Siswa memberikan respon pada bahasa pada media sebesar 74% karena bahasa dalam media ini mudah dipahami, 

dalam hal tulisan pada media cukup jelas sehingga siswa memberikan respon sebesar 85%, siswa memberikan respon 

yang tinggi pada gambar background media sebesar  91% karena gambar background menarik. 

Hasil respon siswa terhadap media permainan love chem secara keseluruhan, telah memenuhi kelayakan dengan 

persentase sebesar  81,36% dengan kriteria  respon adalah sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa media yang telah 

dikembangkan telah layak sesuai respon siswa selaku pengguna media.  

 

4. Analisis Tes Hasil Belajar 

Kriteria kelayakan media love chem yang ketiga adalah ketuntasan belajar siswa yang dapat dilihat dalam hasil 

pretes dan postes. Hasil tes hasil belajar diperlihatkan dalam tabel dibawah ini :  
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Tabel 3 Hasil Tes Hasil Belajar 

Siswa 

ke- 

Pretes Postes 

Nilai Ketuntasan Nilai Ketuntasan 

1 80 Tuntas 90 Tuntas 

2 60 Tidak tuntas 80 Tuntas 

3 40 Tidak tuntas 75 Tuntas 

4 50  Tidak tuntas 90 Tuntas  

5 30 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 

6 40 Tidak tuntas 75 Tuntas  

7 60 Tidak tuntas 75 Tuntas 

8 60 Tidak tuntas 80 Tuntas 

9 60 Tidak tuntas 75 Tuntas   

10 80 Tuntas  80 Tuntas  

11 40 Tidak tuntas 80 Tuntas  

12 50 Tidak tuntas 80 Tuntas  

13 40 Tidak tuntas 80 Tuntas  

14  50  Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 

15 80 Tuntas 90 Tuntas  

16 80 Tuntas  80 Tuntas  

17 75 Tuntas  80 Tuntas  

18 50 Tidak tuntas 80 Tuntas  

19 60 Tidak tuntas 80 Tuntas  

20 50 Tidak tuntas 80 Tuntas  

21 50 Tidak tuntas 90 Tuntas  

22 40 Tidak tuntas 80 Tuntas  

23 40 Tidak tuntas 90 Tuntas  

24 60 Tidak tuntas 80 Tuntas  

25 50 Tidak tuntas 75 Tuntas  

Persentase 

ketuntasan 

20% Persentase 

ketuntasan 

92% 

 

Pada tabel 3 telah ditunjukkan ketuntasan belajar siswa pada saat pretes dan setelah postes. Media ini dinyatakan 

layak bila ketuntasan belajar siswa secara individu mencapai ≥ 75% dan persentase ketuntasan dalam kelas mencapai ≥ 

75% berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada MAN Malang 1. 

Berdasarkan tabel di atas, presentase ketuntasan klasikal dalam pretes adalah sebesar 20%. Siswa yang tuntas 

dalam pretes sebanyak 5 orang sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 15 orang siswa. Setelah dilakukan 

permainan love chem, siswa diminta untuk mengerjakan postes sehingga diperoleh presentase ketuntasan klasikal pada 

saat postes sebesar 92% dengan 2 siswa yang tidak tuntas dan 23 siswa yang tuntas. 

Ketuntasan tes hasil belajar mengalami peningkatan dari 20% pada saat pretes menjadi 92% pada saat postes. 

Peningkatan ini dikarenakan sebelum adanya permainan ini siswa kurang dalam latihan-latihan soal struktur atom, 

dengan adanya media love chem ini maka siswa menjadi lebih paham tentang materi pokok struktur atom. 

Berdasarkan ketuntasan klasikal sebesar 92% tersebut menunjukkan bahwa tes hasil belajar siswa mencapai 

SKBM yang ditentukan oleh MAN Malang 1 yaitu sebesar ≥ 75% secara individu dan ≥75% secara klasikal. Hal ini 

berarti media yang telah dikembangkan layak dipergunakan sebagai media dalam proses belajar setelah ditinjau dari tes 

hasil belajar siswa.  

 

5. Analisis Data Observasi Atensi 

Observasi atensi ini dilakukan oleh observer pada saat uji coba terbatas. Observasi ini digunakan untuk data 

pendukung sehingga diperoleh kelayakan media pembelajaran kimia yaitu media permainan love chem. Observasi ini 

dilakukan oleh peneliti dengan mengamati perhatian siswa (atensi) pada saat menggunakan permainan love chem. Pada 

angket observasi  ini, tanda yang diberikan pada angket menunjukkan tidak perhatian siswa terhadap media permainan 

love chem pada pembelajaran struktur atom. Angket observasi ini selanjutnya dianalisis berdasarkan hasil atensi tiap 5 

menit. Atensi siswa dapat di sajikan sebagai berikut: 
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Tabel 4 Hasil Observasi Atensi Siswa 

Siswa 

ke- 

Waktu (menit) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1   V   V     

2     V      

3           

4        V V  

5           

6           

7     V      

8           

9     V    V  

10           

11           

12        V   

13      V V    

14 V          

15 V          

16 V  V    V V   

17        V   

18          V 

19           

20           

21       V V V V 

22           

23           

24       V    

25       V    

(%) 88 100 92 100 88 92 80 80 88 92 

 

Dalam tabel atensi di atas, atensi siswa ketika bermain love chem sangat besar karena dalam setiap 5 menit tidak 

ada persentase siswa yang kurang dari 61%. Atensi sangat tinggi yaitu pada saat awal dari permainan ketika setelah 

dibacakan peraturan permainan. Sehingga apabila atensi siswa tinggi maka siswa tertarik dan senang belajar dengan 

media permainan love chem. 

Atensi siswa pada media pembelajaran love chem ini berbanding lurus dengan ketuntasan belajar siswa sehingga 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang berupa permainan ini dapat menjamin hasil belajar yang baik, 

karena siswa dihadapkan pada obyek-obyek yang dapat menarik perhatian siswa, sehingga siswa akan terarah atau 

fokus pada obyek yang sedang dipelajarinya (Waseso, 2002). 

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian penunjukkan bahwa pengembangan dan penerapan perangkat pembelajaran yang berorientasi 

pada model pembelajaran dengan permainan love chem secara umum efektif untuk meningkatkan motivasi belajar 

dengan suasana gembira, dan membuat siswa aktif dalam belajar, serta dapat memperbaiki pemahaman siswa pada 

materi struktur Atom. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar materi Ikatan Kimia Kurikulum 2013 Kelas X 

SMA/MA berbasis inkuiri terbimbing serta mengetahui kelayakannya. Pengembangan ini dilakukan menggunakan 

model pengembangan 3D yang diadaptasi dari Four-D Model (Model 4D), yaitu define, design, dan develop. Validasi 

produk dilakukan menggunakan teknik analisis persentase. Produk pengembangan berupa bahan ajar Ikatan Kimia 

dengan langkah pembelajaran (1) pendahuluan, (2) masalah, (3) hipotesis, (4) kegiatan, dan (5) kesimpulan. Hasil 

validasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata penilaian validator ahli adalah 77,2%  dengan kriteria layak. 

 

Kata Kunci: Bahan Ajar, Inkuiri terbimbing, Ikatan Kimia. 

 

ABSTRACT 
 

The aim of the development research is to develop and to determine the feasibility of teaching materials of 

Chemical Bonding for level X of senior high school student of Curriculum 2013 based on guided inquiry. The 

development of these teaching materials was carried out using a 3D model adapted from Four-D Model (Model 4D), 

namely define, design, and develop. Validation of product is performed using percentage techniques analysis. The 

teaching materials produced by the development follows steps (1) introduction, (2) problem, (3) hypothesis, (4) activity, 

and (5) scores conclusion. The results of validation shows that the average scores of validator assesment is 77.2% with 

criteria feasible. 

 

Key Words: Teaching materials, Guided inquiry, Chemical bonding. 

 

Pendidikan adalah sarana peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang paling utama. 

Kualitas pendidikan yang baik diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang baik. Saat ini kualitas pendidikan kita 

sedang menjadi sorotan. Hasil survey PISA (Programme for International Student Assessment)      menempatkan 

putra-putri kita yang berumur 15 tahun berada pada urutan ke 64 dari 65 negara yang disurvey dalam bidang IPA 

(OECD, 201 ). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk berusaha keras meningkatkan kualitas pendidikan, salah 

satunya dengan menyempurnakan Kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006 menjadi Kurikulum 

    . Salah satu aspek yang sangat menonjol dari Kurikulum 2013 adalah ditetapkannya pendekatan saintifik atau 

scientific approach sebagai Standar Proses dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik memandang peserta didik sebagai 

peneliti dalam menemukan fakta, konsep, prosedur, metakognitif, keterampilan berpikir, dan keterampilan 

psikomotorik. Pendekatan ini menempatkan guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam upaya menemukan 

pengetahuan dan keterampilan. 

Praktek pembelajaran yang menerapkan pendekatan ilmiah adalah scientific inquiry. Beberapa model scientific 

inquiry yang terkenal adalah confirmation inquiry, structural inquiry, guided inquiry, open inquiry, learning cycle 5Es 

(Bybee, 2006), dan 5 phases inquiry (Minner, Levy, and Century, 2009). Kurikulum 2013 menetapkan Inquiry 5M 

sebagai Standar Proses pembelajaran. Inquiry 5M terdiri atas tahap-tahap Mengamati, Menanya, Melakukan Percobaan, 

Membahas, dan Menyaji (Mempresentasi) (Permendikbud 81A tahun 2013). 

Bila dijajarkan dengan inquiry sebelumnya, Inquiry 5M termasuk inquiry yang tingkatannya sangat tinggi, 

terletak antara guided inquiry dan open inquiry. Di sisi lain, pembelajaran di sekolah-sekolah sampai saat ini masih 

menerapkan pembelajaran ekspositori, meskipun kurikulum yang berlaku sudah lama menuntut pembelajaran inquiry.  

Ilmu Kimia merupakan pengetahuan dasar yang diperlukan siswa untuk mempelajari biologi, fisika, astronomi, 

geologi, ilmu gizi, ekologi dan banyak subyek yang lain (Laird, 2009:2). Perubahan-perubahan dan proses dalam kimia 

melibatkan gagasan, baik yang bersifat makroskopik maupun mikroskopik. Sehingga untuk memahami diperlukan 

pemahaman yang baik pada tingkat mikroskopik maupun makroskopik (Kean dan Middlecamp, 1985:173). Ikatan 

Kimia merupakan salah satu materi kimia yang hampir semua materimya bersifat submikroskopis atau abstrak. 

Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2006 menjelaskan bahwa mata pelajaran kimia perlu diajarkan untuk tujuan 

yang lebih khusus yaitu membekali siswa dengan pengetahuan, pemahaman dan sejumlah kemampuan yang 

dipersyaratkan untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi serta dapat mengembangkan pengetahuan dan teknologi. 
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Tujuan ini dapat dicapai dengan berbagai pendekatan, salah satunya yaitu pendekatan induktif dalam bentuk proses 

inkuiri ilmiah. Strategi pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing merupakan salah satu pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan saintifik. 

Menurut Hussain et. al (2011) ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara pembelajaran tradisional 

(ceramah) dengan pembelajaran inkuiri saintifik, di mana nilai rata-rata dari pembelajaran dengan inkuiri terbimbing 

lebih tinggi dibandingkan dengan inkuiri terbuka dan kombinasi inkuiri saintifik.  

Oleh karena itu peneliti menganggap penting mengembangkan bahan ajar yang bisa dijadikan jembatan antara 

tuntutan kurikulum dengan realita di kelas, yaitu pengembangan bahan ajar berbasis inquiry terbimbing untuk materi 

Ikatan Kimia yang bersifat abstrak yang sulit diajarkan dengan metode praktikum di laboratorium. Langkah-langkah 

pembelajaran inkuiri terbimbing yang digunakan dalam bahan ajar ini adalah pendahuluan, perumusan masalah, 

penyusunan hipotesis, pelaksanaan kegiatan dan analisis data, dan pembuatan kesimpulan. 

 

METODE 

 

Pengembangan bahan ajar ini menggunakan Model 3D yang diadopsi dari Four-D Model (Model 4D) yang terdiri 

atas   tahap, yaitu membatasi (define), merancang (design), dan mengembangkan (develop). Langkah-langkah yang 

dilakukan pada pengembangan bahan ajar ini sesuai dengan model 3D diadopsi dari model 4D yang direkomendasikan 

oleh Thiagarajan dkk (1974). Validasi isi produk pengembangan dilakukan melalui dua tahap, yang pertama dilakukan 

oleh satu orang dosen kimia, yang kedua oleh tiga orang guru kimia.Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah lembar validasi berupa angket penilaian yang disertai dengan komentar dan saran validator terhadap bahan 

ajar. Kriteria penilaian dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu kelayakan isi dan penyajian, kebahasaan dan tata letak. 

Data hasil lembar validasi tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis persentase.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Uji kelayakan terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan dilaksanakan pada bulan Juli 2014. Uji kelayakan 

dilakukan oleh empat validator ahli, yaitu satu orang dosen kimia dan tiga orang guru kimia SMA. Data validasi atau uji 

kelayakan diperoleh dari angket penilaian dan lembar komentar atau saran. Data hasil penilaian kelayakan isi dan 

penyajian dari validator disajikan pada Tabel  . Sedangkan data hasil penilaian kebahasaan dari validator disajikan 

pada Tabel  , dan data hasil penilaian tata letak dari validator disajikan pada Tabel  . 

 

Tabel 1. Hasil Uji Kelayakan Isi dan Penyajian Bahan Ajar 

No. Komponen Nilai 

Validator 

X Xj P (%) Kriteria 

        

  

 

 

Bahan kajian/topik pembahasan 

sesuai dengan kompetensi dasar dan 

indikator 

      

 

           Layak  

  Tujuan pembelajaran disampaikan 

dengan jelas 

                 Sangat layak 

  Pembahasan/uraian kajian disajikan 

secara sistematik dan runtut 

                 Layak  

  Penalaran dan langkah-langkah 

kegiatan belajar mengajak dan 

membimbing/mengarahkan siswa 

untuk menemukan konsep/prinsip 

yang dikaji 

                 Layak 

  

 

 

Kegiatan belajar yang disajikan 

dapat meningkatkan ketrampilan 

proses sains siswa 

                 Layak 

  Bahan kajian/topik pembahasan 

yang diberikan sesuai dengan alur 

pikiran siswa yang berorientasi pada 

pendekatan inkuiri terbimbing 

                 Layak 

  Keluasaan bahan kajian/topik 

pembahasan yang diberikan sesuai 

dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi 

                 Layak 

  Gambar yang disajikan bersifat 

kontekstual 

                 Layak 
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  Kesesuaian pertanyaan dengan 

tujuan pembelajaran 

                 Layak 

   Penyajian bahan kajian/topik 

pembahasan dapat memberi 

motivasi belajar pada siswa 

                 Layak 

   Penyajian bahan kajian/topik 

meminimalkan terjadinya 

misskonsepsi pada siswa 

                 Layak 

Rata-rata           Layak 

 

Penilaian terhadap bagian kelayakan isi dan penyajian berkaitan erat dengan materi pembelajaran dan kesesuaian 

dengan model pembelajaran yang digunakan yaitu inkuiri terbimbing. Dari keempat validator diperoleh rata-rata 

persentase sebesar 75,45% dengan kriteria layak. Berdasarkan rentang yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar hasil pengembangan pada aspek kelayakan isi dan penyajian layak sebagai sumber belajar siswa dan 

referensi bagi guru dalam membelajarkan materi ikatan kimia. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Kelayakan Kebahasaan Bahan Ajar 

No. Komponen Nilai 

Validator 

X Xj P (%) Kriteria 

        

    Kejelasan dan kemudahan informasi 

untuk dicerna 

                 Layak 

    Penggunaan istilah dan simbol                  Layak 

    Kemudahan memahami tabel dan 

contoh, yang digunakan disetiap 

kegiatan belajar 

                 Layak 

    Kemudahan memahami prosedur, 

pertanyaan pada sub bab dibahan 

ajar 

                 Layak 

Rata-rata      Layak 

 

Penilaian pada aspek kebahasaan yang digunakan dalam bahan ajar ini berkaitan dengan tingkat keterbacaan 

bahan ajar. Penggunaan bahasa serta simbol menentukkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Hasil 

penilaian secara keseluruhan pada aspek kebahasaan dari keempat validator diperoleh persentase sebesar 72,5% dengan 

kriteria layak. Berdasarkan rentang yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa bahan ajar hasil pengembangan ini 

layak dari aspek kebahasaan. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Tata Letak Bahan Ajar 

No. Komponen 

Nilai 

Validator X Xj 
P 

(%) 
Kriteria 

        

    Konsisten                  Sangat layak 

    Desain tampilan                  Sangat layak 

    Penggunaan jenis dan ukuran huruf                  Sangat layak 

    Tabel dan contoh diletakkan di 

tempat yang mudah diamati oleh 

siswa dengan pemberian jarak spasi 

yang sesuai dengan teks 

                 Layak  

Rata-rata    Sangat layak 

 

Penilaian tata letak berkaitan dengan tampilan dan format bahan ajar. Tampilan bahan ajar mempengaruhi 

motivasi belajar siswa. Bahan ajar yang menarik akan memberikan motivasi bagi siswa, begitu juga 

sebaliknya.Persentase rata-rata penilaian secara keseluruhan pada aspek tata letak oleh keempat validator sebesar 84% 

dengan kriteria sangat layak. Berdasarkan rentang yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa bahan ajar hasil 

pengembangan ini sangat layak dari aspek tata letak. 
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Berdasarkan penilaian dari ketiga aspek, yaitu kelayakan hasil, kebahasaan, dan tata letak diperoleh persentase 

sebesar 77,2% dengan kriteria layak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan ini 

layak digunakan sebagai referensi dalam membelajarkan materi ikatan kimia dengan pendekatan inkuiri terbimbing 

untuk SMA/MA kelas X. 

 

KAJIAN DAN SARAN 

Kajian 

Bahan ajar hasil pengembangan terdiri atas tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan 

terdiri dari cover, petunjuk penggunaan bahan ajar, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian isi, berisi kegiatan 

pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan sub materi pembelajaran yang ada dalam bahan ajar yaitu kestabilan 

atom, simbol Lewis, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Pada setiap sub materi pembelajaran terdapat 

tahap-tahap pembelajaran sesuai sintaks inkuiri terbimbing seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu 

pendahuluan, tujuan pembelajaran, masalah, hipotesis, kegiatan (prosedur dan analisis), dan kesimpulan. Sedangkan 

bagian penutup berisi soal evaluasi dan daftar pustaka. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, dikemukakan saran-saran sebagai berikut (1) sebagai 

pendamping pembelajaran guru diharapkan selalu mengontrol setiap tahap pembelajaran supaya tujuan pembelajaran 

dapat dicapai seperti yang telah disusun, (2) guru diharapkan juga memberi penguatan dan melakukan konfirmasi di 

setiap tahap pembelajaran sehingga pemakaian bahan ajar ini tidak menimbulkan kesalahan konsep, dan (3) 

pengembangan bahan ajar perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji coba terbatas, revisi, uji coba skala besar dan 

desiminasi. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran menggunakan metode quantum learning dengan 

strategi mind mapping pada mata kuliah Kimia Organik II materi Asam KArboksilat. Penelitian dilakukan pada mahasiswa 

Prodi Pendidikan Kimia  angkatan 2012  kelas A yang berjumlah 42 mahasiswa. Rancangan penelitian menggunakan One 

shot case study, post test  only design. Penelitian dilaksanakan selama pembelajaran teoritis pada kegiatan  tatap muka di 

kelas sebanyak 2 pertemuan. Metode yang digunakan adalah dengan observasi, metode test dan penilaian portfolio. Analisis 

data dilakukan secara secara diskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan terhadap data 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode quantum learning dengan strategi mind mapping, dan deskripsi hasil 

portfolio mahasiswa berupa mind mapping untuk materi asam karboksilat, sedangkan deskriptif kuatitatif dilakukan untuk 

analisis hasil belajar mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan metode quantum 

learning dengan strategi mind mapping pada mata kuliah kimia organik II materi asam karboksilat dapat terlaksana dengan 

mahasiswa dapat menghasilkan mind mapping untuk materi asam karboksilat dalam kategori baik, sedang dan kurang baik. 

Hasil belajar mahasiswa pada materi asam karboksilat menunjukkan ketuntasan sebesar  85,71% dengan kategori nilai A 

sebesar 19,05%; A
-
 sebesar 16,67%; B

+
  2,38%; B 7,14%; B

-
 19,05%;  C

+
 11,90%; dan C sebesar 9,52%; sedangkan yang 

tidak tuntas sebesar 14,29% dengan kategori nilai D. 

 

Kata kunci: quantum learning, mind mapping, asam kaboksilat, 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to describe the using of  quantum learning method within mind mapping  strategy on Organic Chemistry II 

course on material carboxylic acid. The study was conducted on students of  Chemistry Education study program year 2012 

class A totaling 42 students. The study design using One shot case study, post-test only design. This research had been 

conducted over the theoretical learning activities in the classroom  as much as 2 meeting. The method used observation 

methods, test and portfolio assessment. The data were analyzed by descriptive qualitative and quantitative. Qualitative 

descriptive analysis performed on the data by using the method of implementation of quantum learning method with mind 

mapping strategy, and a description of the results of a student portfolio for mind mapping carboxylic acid material, while 

the quantitative descriptive analysis conducted for student learning outcomes. The results showed that learning by using 

quantum learning method with mind mapping strategy in Organic Chemistry II course material carboxylic acids can be 

accomplished by the student's mind mapping can produce carboxylic acid material in the category of good, average and 

poor. Student learning outcomes at the carboxylic acid material showed completeness of 85.71% with a value category by 

19.05%; A
-
 by 16.67%; B 

+
 2.38%; B 7.14%; B

-
19.05%; C 

+
 11.90%; and C of 9.52%; while not exhaustive of 14.29% with 

the value on D category. 

 

Keywords: quantum learning, mind mapping strategy, carboxylic acid, 

 
PENDAHULUAN 

 

Materi asam karboksilat merupakan salah satu materi yang dipelajari dalam mata kuliah Kimia Organik II  dengan 

kajian tentang struktur, tata nama, isomer, sifat fisik, dan keasaman  serta sintesis turunan asam karboksilat.  Berdasarkan 

Garis Besar Rencana  Perkuliahan (GBRP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) indikator yang akan dicapai pada materi 

asam karboksilat antara lain adalah; Menjelaskan struktur asam karboksilat, pembentukan dimer; memberi nama menurut 

IUPAC untuk asam karboksilat sederhana dan polifungsi; menjelaskan hubungan struktur dengan  bobot ikatan hidrogen 

dan   kelarutannya di dalam air; menjelaskan hubungan struktur dengan ikatan hidrogen, titik didih  dan titik leleh dan 
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seterusnya sampai dengan menjelaskan konsep reaksi sintesis asam karboksilat dan turunannya yang mencapai 10 sub topik 

dan penjabarannya masing-masing dalam subsub topik. Banyaknya konsep yang harus dipahami oleh mahasiswa dalam 

materi ini menununtut mahasiswa untuk kreatif dalam membaca atau membuat catatan. Oleh karena itu diperlukan suatu 

strategi belajar yang dapat membantu mahasiswa dalam mencapai pemahaman tersebut. Salah satu strategi belajar yang 

dapat diterapkan adalah dengan mind mapping. Menurut de Porter dan Hernacki (200 ), manfaat Mind Mapping diataranya 

adalah fleksible, dapat memusatkan perhatian, meningkatkan pemahaman, dan menyenangkan. Dengan penerapan strategi 

ini diharapkan mahasiswa dapat memusatkan perhatian ketika sedang belajar dengan membuat mind mapping yang akhirnya 

dapat memahami materi dengan baik dan dapat mencapai hasil belajar yang baik juga. 

Pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik, dengan 

memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperanan terhadap rangkaian kejadian-kejadian internal yang 

berlangsung di dalam peserta didik (Winkel       . Pengaturan peristiwa pembelajaran dilakukan secara seksama dengan 

maksud agar terjadi belajar dan membuat berhasil guna (Gagne dalam Rohman, 2013). Kegiatan pembelajaran merupakan 

proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi 

kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya 

untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena 

itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang 

diharapkan (Permendikbud 81 A, 2013). Proses pembelajaran yang berhasil guna memerlukan teknik, metode, dan 

pendekatan tertentu sesuai dengan karakteristik tujuan, peserta didik, materi, dan sumber daya. Sehingga diperlukan strategi 

yang tepat dan efektif. Strategi pembelajaran merupakan suatu seni dan ilmu untuk membawa pembelajaran sedemikian 

rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efisien dan efektif (T. Raka Joni dalam Rohman, 2013). 

Permasalahan dalam peneltian ini adalah bagaimana pembelajaran menggunakan metode quantum learning dengan 

strategi mind mapping pada mata kuliah Kimia Organik II materi Asam Karboksilat, bagaimana hasil belajar mahasiswa 

setelah pembelajaran dengan strategi mind mapping, dan bagaimana hasil mind mapping mahasiswa pada materi asam 

karboksilat. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Kimia Organik II khususnya pada 

materi Asam Karboksilat menggunakan metode quantum learning dengan strategi mind mapping. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan pada mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia  angkatan 2012  kelas A yang berjumlah 42 mahasiswa. 

Rancangan penelitian menggunakan One shot case study, posttest only design. Penelitian dilaksanakan selama pembelajaran 

teoritis pada kegiatan  tatap muka di kelas sebanyak 2 pertemuan. Metode yang digunakan adalah dengan observasi, metode 

test dan penilaian portfolio. Analisis data dilakukan secara secara diskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif dilakukan terhadap data pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode quantum learning dengan strategi mind 

mapping, dan deskripsi hasil portfolio mahasiswa berupa mind mapping untuk materi asam karboksilat, sedangkan 

deskriptif kuatitatif dilakukan untuk analisis hasil belajar mahasiswa. Analisis mind mapping dilakukan berdasarkan rambu-

rambu pembuatan mind mapping dan analisis hasil belajar mahasiswa berdasarkan pedoman penilaian yang berlaku di 

Universitas Negeri Surabaya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Pembelajaran  

Perkuliahan Kimia Organik II dilakukan dengan pembelajaran di kelas dan kegiatan praktikum di laboratorium. 

Khususnya untuk materi asam karboksilat pada penelitian ini kegiatan pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan model 

pembelajaran Direct Instruction menggunakan metode quantum learning dengan strategi mind mapping. Pada artikel ini 

disajikan data terfokus pada kegiatan inti dengan menyajikan informasi sekilas tentang strategi mind mapping dan konsep 

yang akan dipelajari pada materi asam karboksilat. Penyajian informasi langsung dengan penayangan contoh pembuatan 

mind mapping  melalui software  iMindMap 5 (Buzan, 2010) dan contoh mind mapping manual dengan  ditayangkan 

melalui media power point. Contoh mind mapping diberikan secara tidak lengkap untuk mengarahkan mahasiswa namun 

memberikan keleluasaan mereka untuk berkreasi. Contoh mind mapping seperti disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Contoh Mind Mapping materi Asam Karboksilat 

 

Mind Mapping adalah cara termudah utuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengeluarkan informasi ke 

luar dari otak (Buzan, 2012).Terdapat Tujuh Langkah dalam Membuat Mind Mapping, yaitu: 

1. Memulai dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan mendatar. Karena memulai dari tengah 

memberi kebebasan kepada otak untuk menyebar kesegala arah dan untuk mengungkapkan dirinya dengan lebih 

bebas dan alami. 

2. Menggunakan gambar atau foto sebagai ide sentral. Karena sebuah gambar bermakna seribu makna dan membantu 

kita menggunakan imajinasi. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik, membuat kita tetap terfokus, membantu 

kita berkonsentrasi. 

3. Menggunakan warna. Karena bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat Mind Mapping 

lebih hidup, menambah energi gepada pemikiran kreatif, dan menyenangkan. 

4. Menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan menghubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga 

ke tingkat satu dan dua, dan seterusnya. Karena otak bekerja menurut asosiasi. Otak senang mengaitkan dua (atau 

tiga, atau empat) hal sekaligus. Bila kita menghubungkan cabang-cabang, kita akan lebih mudah mengerti atau 

mengingat. Perhubungan cabang-cabang utama akan menciptakan atau menetapkan struktur dasar atau arsitektur 

kita. Ini serupa dengan cara pohon mengaitkan cabang-cabangnya yang menyebar dari batang utama. Jika ada 

celah-celah kecil diantara batang sentral dengan cabang-cabang utamanya atau diantara cabang-cabang utama 

dengan cabang dan ranting yang ebih kecil, alam tidak akan bekerja dengan baik. 

5. Membuat garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus. Karena garis lurus akan membosankan otak. Cabang-

cabang yang melengkung dan organis, seperti cabang-cabang pohon, jauh lebih menarik bagi mata. 

6. Menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Karena kata kunci tunggal membari banyak daya dan flesibilitas 

kepada Mind Mapping.  

7. Menggunakan gambar. Karena seperti gambar sentral, setiap gambar bermakna. 

 
Tagihan mahasiswa berupa hasil mind mapping materi asam karboksilat yang dibuat secara manual. Berikut disajikan 

sampel hasil karya mind mapping mahasiswa berupa portfolio yang diwakili dari hasil dengan kategori kurang baik ( hasil 

belajar tergolong yang tidak tuntas dengan kategori nilai sampai dengan D); kategori  sedang (hasil belajar tergolong  tuntas  

dengan kategori nilai C sampai dengan B
-
); dan kategori baik  (hasil belajar tuntas dengan kategori niai B sampai dengan 

A).  
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(A)                                                                         (B) 

Gambar 2. Contoh hasil mind mapping mahasiswa materi asam karboksilat dalam kategori  kurang baik (A) 

dan sedang  (B) 

 

Hasil mind mapping pada Gambar 2 (A) kurang memenuhi komponen mind mapping, seperti penggunaan warna. Hal 

ini menyebabkan hasil mind mapping yang terkesan monoton  dan menjadikan otak kurang menarik untuk mengingatnya 

karena bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat Mind Mapping lebih hidup, menambah energi 

kepada pemikiran kreatif, dan menyenangkan (Buzan, 2010). Menurut teori pemrosesan informasi yaitu teori kognitif 

tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak (Nur, 1998 

     

 

 
 

Gambar 2 Model Pemrosesan Informasi (Nur, 1998) 

 
Ketika seseorang mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun saat membaca, dibutuhkan cara untuk 

mengorganisasi informasi tersebut agar dapat masuk ke dalam memori jangka panjang (longterm memory). Kemampuan 

mengorganisasi bergantung pada usia dan gaya belajar (de Poter dan Hernacki, 2002). Untuk membantu dalam 

mengorganisasi informasi dibutuhkan suatu strategi. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah Mind Mapping. 

Penggunaan mind mapping akan membantu otak dalam melakukan register penginderaan menuju pemrosesan awal dan 

tahap pengkodean. 

Gambar 2 (A) juga tidak menggunakan gambar dan garis hubung yang melengkung hanya menggunakan garis lurus 

dan terkesan asal-asalan dalam membuatnya sehingga menjadi kurang menarik. Seharusnya dibuat garis hubung yang 

melengkung, bukan garis lurus. Karena garis lurus akan membosankan otak. Cabang-cabang yang melengkung dan organis, 

seperti cabang-cabang pohon, jauh lebih menarik bagi mata (Buzan, 2010). Demikian pula untuk Gambar 2(B) dalam 

kategori sedang masih kurang menarik bagi otak, meskipun telah menggunakan garis lengkung, namun 

pengorganisasiannya kurang organis. 

Jika dibandingkan dengan hasil mind mapping yang dalam kategori baik, menunjukkan beberapa kebihan yang dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

Rangsangan 

dari luar 

Register 

penginderaan 

Pemrosesan 

awal 

Pengulangan 

dan 

pengkodean 

Memori jangka 

panjang 

Memori jangka 

pendek 

Pemanggilan 

kembali 

Pengulangan 
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(C )                                                            (D)  

Gambar 3 Contoh hasil mind mapping mahasiswa materi asam karboksilat dalam kategori baik 

  

Gambar 3 adalah contoh mind mapping hasil karya mahasiswa yang termasuk dalam kategori baik dari hasil mind mapping 

mahasiswa untuk materi asam karboksilat. Beberapa kriteria mind mapping yang telah terpenuhi antara lain; Memulai dari 

bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan mendatar. Karena memulai dari tengah memberi kebebasan 

kepada otak untuk menyebar kesegala arah dan untuk mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas dan alami; Menggunakan 

warna. Karena bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat Mind Mapping lebih hidup, menambah 

energi gepada pemikiran kreatif, dan menyenangkan; Menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan 

menghubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua, dan seterusnya; dan membuat garis hubung 

yang melengkung, bukan garis lurus. Adapun hal-hal yang belum terpenuhi secara maksimal adalah; penggunakan gambar 

atau foto sebagai ide sentral; belum menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis; masih ada beberapa yang 

menggunakan lebih dari satu kata kunci, sehingga  menimbulkan  kesan rumit namun lengkap. Karena kata kunci tunggal 

memberi banyak daya dan fleksibilitas kepada Mind Mapping. 

 

Hasil belajar dengan menggunakan strategi mind mapping pada materi asam karboksilat 

Untuk mencek pemahaman mahasiswa tentang materi asam karboksilat setelah proses pembelajaran dengan 

menggunakan strategi mind mapping  dilakukan tes pada materi tersebut. Pada penelitian ini dilakukan tes untuk 

mengetahui hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Kimia Organik II materi Asam Karboksilat dengan menggunakan 

strategi mind mapping.  Data tes hasil belajar mahasiswa program studi Pendidikan Kimia angkatan 2012 Kelas A yang 

berjumlah 42 mahasiswa secara ringkas disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Data hasil belajar mahasiswa berdasarkan skor dan kategori penilaian 

Kategori 

Huruf 

Skor  Interval Jumlah 

mahasiswa 

Persen  

(%) 

A     85≤  A ≤100         

A
- 

     80≤  A
-
 ≤85         

B
+
     75≤  B

+
 ≤80        

B     70≤ B ≤75        

B
- 

     65 ≤ B
-
 ≤70         

C
+ 

    60 ≤ C
+
 ≤65         

C
 

    55 ≤  C ≤60        

D     40 ≤  D ≤ 55         

E   0 ≤  E ≤40     

Jumlah        

 
Mahasiswa dikatakan lulus dengan kategori minimal nilai C atau angka 2 dengan interval skor    ≤  C ≤   (Anonim, 

2012). Pada penelitian ini data yang diambil adalah nilai tes khusus untuk materi asam karboksilat,  dan kelulusan 

dianalogikan dengan ketuntasan. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan  jumlah mahasiswa yang tuntas untuk materi asam 

karboksilat adalah yang mendapatkan skor minimal 55 atau sebesar 85,71%; dengan kategori nilai A sebesar 19,05%; A
-
 

sebesar 16,67%; B
+
  2,38%; B 7,14%; B

-
 19,05%;  C

+
 11,90%; dan C sebesar 9,52%; sedangkan yang tidak tuntas sebesar 

14,29% dengan kategori nilai D. 
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Gambar 4 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Mahasiswa Pada Materi Asam Karboksilat 

 

DISKUSI 

Pada penelitian ini penjelasan tentang mind mapping hanya sepintas dari contoh dan tidak dijelaskan makna masing-

masing komponen mind mapping seperti penggunaan warna dan gambar. Hal ini dikarenakan fokus mata kuliah memang 

bukan untuk mengajarkan tentang mind mapping, tetapi mata kuliah Kimia Organik II khususnya materi asam karboksilat. 

Hal ini menyebabkan hasil mind mapping kurang maksimal meskipun sudah termasuk dalam kategori baik.  Untuk 

mengatasinya  dapat ditempuh dengan terlebih dahulu memperkenalkan dan menjelaskan mind mapping lebih rterperinci 

lagi, atau sebagai petunjuk dalam pengerjaan tugas pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Dapat pula dijelaskan mind 

mapping pada mata kuliah lain seperti Teori Belajar bagi mahasiswa program studi pendidikan. Dengan demikian 

mahasiswa telah mengenal mind mapping dengan baik, apalagi beberapa mahsiswa menggunakan sebagai topik penelitian. 

Jika mahasiswa sudah pernah belajar menggunakan mind mapping dapat dilakukan refreshing untuk mengingat kembali 

pada kegiatan apersepsi pada pembelajaran. Menurut Michael Michalko dalam Buzan (2010),  strategi pembelajaran mind 

mapping dapat dimanfaatkan atau berguna untuk berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Kegunaan strategi 

pembelajaran mind mapping dalam bidang pendidikan: 

1. Mengaktifkan seluruh otak 

2. Membereskan akal dan kekusutan mental 

3. Memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan 

4. Membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang saling terpisah 

5. Memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian 

6. Memungkinkan kita mengelompokkan konsep, membantu kita membandingkannya 

7. Mensyaratkan kita untuk memusatkan perhatian pada pokok bahasan yang membantu mengalihkan informasi 

tentangnya dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan metode quantum learning 

dengan strategi mind mapping pada mata kuliah kimia organik II materi asam karboksilat dapat terlaksana dengan 

mahasiswa dapat menghasilkan mind mapping untuk materi asam karboksilat dalam kategori baik, sedang dan kurang baik. 

Hasil belajar mahasiswa pada materi asam karboksilat menunjukkan ketuntasan sebesar  85,71% dengan kategori nilai A 

sebesar 19,05%; A
-
 sebesar 16,67%; B

+
  2,38%; B 7,14%; B

-
 19,05%;  C

+
 11,90%; dan C sebesar 9,52%; sedangkan yang 

tidak tuntas sebesar 14,29% dengan kategori nilai D.  

Berdasarkan pada penelitian ini masih terdapat hasil mind mapping mahasiswa yang termasuk dalam kategori kurang 

baik dan hasil mind mapping mahasiswa yang dalam kategori baikpun masih belum maksimal. Oleh karena itu untuk 

penelitian yang akan datang sebaiknya terlebih dahulu dijelaskan tentang mind mapping karena tidak semua mahasiswa 

telah mengenalnya dengan baik. Karena keterbatasan waktu penilaian hasil karya mind mapping juga hanya dilakukan 

terhadap beberapa contoh dan kategori,  untuk itu perlu dilakukan penilaian terhadap seluruh hasil mind mapping. 
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ABSTRACT 

 

Rate of reaction is one of chemistry topics studied by grade XI science students of senior high school (SMA). 

This topic is regarded to be difficult to study because consisting of abstract concepts, chemical calculation, and graphic 

representation.The teaching of rate of reaction will be meaningful if students invent by themselves the concept studied. 

This may be conducted in learning oriented to inquiry. One of learning model believed to fulfill the above criterion is 

Cooperative Learning Cycle 5E (CLC5E). Inquiry will be conducted effectively if students prepare learning activity 

properly and they are able to do reflection about learning activity conducted. This may be done by preparing 

metacognitive journal. Preparing this journal makes students’ metacognitive skill more skille. Metacognitive journal 

are believed affecting students’ learning improving of  learning motivation and outcom. Research results were as 

follows      Student’s learning motivation subjected to learning using CLC 5E -metacognitive journal model was higher 

than those using CLC 5E  model,     Student’s learning outcome subjected to learning using CLC 5E-metacognitive 

journal model was higher than those using CLC 5E model.  

 

Keywords: metakognitive journal, CLC 5E , motivation,  learning outcome 

 

Laju reaksi merupakan salah satu topik  penting dalam ilmu  kimia yang diajarkan SMA kelas XI IPA karena laju 

reaksi berhubungan dengan cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung, bagaimana reaksi terjadi sesuai dengan 

teori tumbukan,  mekanisme reaksi, pentingnya katalis dan  laju reaksi memiliki aplikasi banyak dalam industri seperti 

obat-obatan, sintesis senyawa organik dan anorganik. Topik ini dapat dianggap sulit dipahami oleh siswa karena sarat 

dengan konsep abstrak, perhitungan kimia, dan representasi grafik. Kesulitan berkaitan keabstrakan konsep dapat 

diatasi dengan model konkrit misalnya dengan menggunakan animasi. Kesulitan berkaitan dengan perhitungan kimia 

tampaknya dapat diatasi apabila siswa dilatih untuk menyelesaikan soal-soal hitungan tentang laju reaksi secara 

sistematik. Kesulitan berkaitan dengan representasi grafik tampaknya dapat diatasi dengan melatih siswa 

mengidentifikasi variable-variabel yang terdapat dalam grafik dan memahami hubungan antara mereka. 

Beberapa kesulitan dalam memahami materi laju reaksi telah dilaporkan oleh peneliti sebelumnya. Justi (2002) 

(dalam Tastan et al, 2010) melaporkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana reaksi terjadi 

pada tingkat molekuler dan teori tumbukan. Van Driel (2002) menemukan bahwa sebagian besar  mampu menggunakan 

model sederhana gerakan dan tumbukan partikel untuk menjelaskan pengaruh konsentrasi pada laju reaksi, tetapi 

beberapa siswa tidak dapat menjelaskan pengaruh suhu. Siswa beranggapan  bahwa suhu tinggi akan menyebabkan  

tabrakan partikel menjadi cepat dan tidak efektif  karena setelah bertumbukan memantul  kembali dan tidak terjadi 

reaksi. Cakmakci et al         menyimpulkan bahwa sebagian siswa kesulitan dalam menjelaskan konsep faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi, siswa menganggap laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi  dan siswa gagal dalam 

menggambarkan grafik  yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi.Tastan et al (2010) dan Kolomuc 

(2009) (dalam Tastan et al, 2010)   menemukan  hal yang sama yaitu siswa mengetahui definisi dari kompleks 

teraktivasi, reaksi intermediet dan dapat menuliskan mekanisme reaksi tetapi mereka tidak dapat menjelaskan  

mekanisme reaksi serta reaksi intermediet dengan melihat kurva energi potensial. Siswa tidak dapat menyimpulkan 

grafik  dengan menggunakan pengetahuan teoritisnya dan mereka cenderung menghafal kondep sehingga mereka gagal 

menerapkan pengetahuan mereka pada situasi yang berbeda. Penelitan lain (Sa;adah, 2003; Wasono,2004; Angestiani, 

2008) juga melaporkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi laju reaksi. kesulitan dalam 

memahami konsep-konsep kimia pada umumnya bukan hanya disebabkan oleh keabstrakan konsep tetapi juga berasal 

dari ketidak mampuan guru menghadirkan metode pembelajaran yang tepat, dan guru kurang mampu memotivasi siswa 

serta tidak melibatkan siswa dalam sebuah proses pembelajaran. 

Kesulitan untuk memahami materi laju reaksi juga dialami oleh siswa SMA Laboratorium UM. Data angket siswa 

penguasaan materi laju yang diberikan pada 62 siswa menyatakan 69% cukup sulit  dan 25 % sulit. Kesulitan dalam 

memahami konsep laju reaksi pada umumnya bukan hanya disebabkan oleh sifat materinya kompleks tetapi juga 

berasal dari ketidakmampuan guru menghadirkan metode pembelajaran yang tepat, dan guru kurang mampu 

memotivasi siswa serta tidak melibatkan siswa dalam sebuah proses pembelajaran. Pembelajaran materi laju reaksi akan 

bermakna apabila siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Hal ini dapat dilakukan dengan 
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pembelajaran yang berorientasi pada penemuan. Salah satu model pembelajaran yang tampaknya memenuhi kriteria di 

atas adalah Cooperative Learning Cycle 5E (CLC5E).  

Model pembelajaran CLC 5E merupakan hasil perpaduan dari model Cooperative  dan Learning Cycle 5E. 

Pembelajaran cooperative dilakukan dengan kerja sama dalam kelompok  kecil yang heterogen, baik  dari segi 

kemampuan dan jenis kelamin. Pembelajaran Learning Cycle 5E  (LC 5E)  dikembangkan oleh Bybee (1980)  (dalam  

Bybee  et al          LC 5E merupakan model pembelajaran yang terdiri dari 5 fase yaitu engangement, exploration, 

explortion, elaboration dan evaluation. Model CLC 5E dipilih sebagai altenatif  mengatasi kesulitan siswa dalam 

mempelajari materi laju reaksi karena: (1) pembelajaran learning cycle 5E fase-fasenya lebih rinci dan lebih spesifik; 

(2) dengan fase yang lebih spesifik tersebut memungkinkan siswa semakin didorong cara berpikirnya; (3) 

membangkitkan konflik kognitif  pada siswa melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab; (4) adanya saling 

ketergantungan positif  untuk mencapai tujuan belajarnya; (5) memberikan kebebasan siswa untuk menyampaikan ide-

ide dalam mengkonstruk  pengetahuannya dan saling menghargai perbedaan ide yang muncul dalam diskusi; (6) guru 

berperan sebagai fasilitator dalam membimbing siswa untuk menemukan pemahaman konsep yang benar. Sehingga 

dengan menggunakan model CLC 5E diharapkan akan memberikan daya dorong  siswa dalam mengikuti pembelajaran,  

meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan berpikir siswa. 

  Penelitian penerapan model learning cycle maupun CLC 5E dalam pembelajaran kimia sudah banyak 

dilakukan. Akar (2005) melaporkan pembelajaran kimia SMA dengan menggunakan model learning cycle 5E 

mengalami keuntungan yang lebih besar dalam penguasaan konsep dibandingkan dengan pendekatan tradisional. 

Penerapan model pembelajaran learning cycle dapat meningkatkan proses dan hasil belajar yang lebih baik dari pada 

pembelajaran cermah (Santoso, 2005;  Kartini, 2005; Purnajanti, 2005; Maysara, 2006). Hasil belajar siswa yang diajar 

dengan CLC  5E lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang hanya  diajar dengan model learning cycle atau dengan 

model cooperative (Setyowati ,       Herbandi ,2009; dan  Setyowati, 2010).  

Kegiatan penemuan akan berlangsung dengan efektif apabila siswa membuat rancangan kegiatan belajar yang 

akan dilakukan secara cermat dan mereka dapat melakukan refleksi tentang kegiatan belajar yang telah dilakukan. 

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan metakognitif pada siswa dengan membuat jurnal 

metakognitif. Dengan membuat jurnal metakognitif siswa diharapkan selain dapat belajar dengan bekerja sama tetapi 

juga dapat belajar secara mandiri dan bisa membuat sadar siswa akan tugas dan kewajibannya sebagai pebelajar. 

Menurut Tobias & Everson (2009) bahwa untuk mendapatkan kesuksesan  belajar yang luar biasa, guru harus melatih 

siswa  untuk merancang apa yang hendak  dipelajari, memantau  kemajuan belajar siswa dan menilai apa yang telah 

dipelajari. Beberapa penilitan lainnya tentang metakognitif    menyampaikan bahwa keterampilan metakognitif dapat 

membuat siswa menjadi pebelajar yang mandiri (Eagen dan kauchak, 2006; Mittlefehldt dan Grotzer     3   Imel’ 

      Peter         

Pelatihan keterampilan metakognitif  dalam penelitian melaui tahapan: (1) proses sadar untuk belajar, (2) 

membuat perencanaan belajar, (3) melakukan proses berpikir, (4) melakukan refleksi. Proses sadar  belajar meliputi 

kebiasaan siswa untuk merumuskan tujuan belajarnya, mencari sumber belajar dan menentukan waktu belajar. Tahap 

ini dilakukan sebelum memasuki materi laju reaksi. Pelatihan ketrampilan metakognitif tahap 2 dan 4 dapat dilakukakan  

pada model pembelajaran CLC 5E  siswa dengan menggunakan jurnal metakognitif melalui pertanyaan-pertanyaan 

seperti bagaimana siswa membuat perencanaan belajar, bagiamana siswa menentukan strategi belajarnya, bagaimana 

siswa melakukan penilaian diri (refleksi) terhadap materi yang sudah dipelajari. Sedangkan tahap 3 dilakukan pada saat 

proses pembelajaran dikelas melaui diskusi pada fase exporation, explanation dan elaboration.. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut  dapat  dilakukan  oleh guru  pada pembelajaran  learning cycle 5E  karena ke lima tahap dalam pembelajaran  

learning cycle 5E  juga dilakukan oleh guru dengan pertanyaan-petanyaan  untuk mendorong siswa  berpikir pada 

semua tingkatan berpikir, mulai dari pengetahuan sampai pada evaluasi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: (1) perbedaan motivasi belajar siswa yang dibelajarkan model CLC 5E dengan model CLC 5E- jurnal 

metakognitif,  (2) perbedaan hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model CLC 5E dengan model CLC 5E - 

jurnal metakognitif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dan eksperimen semu desain pre test dan post test. Subyek 

penelitian terdiri dari 2 kelas XI IPA SMA Laboratorium UM tahun pelajaran 2011/2012  sebanyak 64 siswa yang 

dipilih dengan cara cluster random sampling. Kelas ekperimen terdiri dari  32 siswa dibelajarkan dengan model 

pembelajaran CLC 5E- jurnal metakognitif dan kelas kontrol terdiri dari 32 siswa dibelajarkan dengan model CLC 5E. 

Data  penelitian terdiri dari  motivasi belajar, hasil belajar dan keterampilan metakognitif sisiwa. Data  motivasi belajar 

dikumpulkan dengan angket. Data hasil belajar dikumpulkan dengan tes pilihan ganda. Data ketrampilan metakognitif 

dikumpulkan dengan jurnal metakognitif yang dibuat sisiwa. Hasil uji coba menunjukkan bahwa angket tersebut 

memiliki koefisien reliabilitas, dihitung dengan menggunakan persamaan Alfa Cronbach, sebesar 0,82.  Data hasil 

belajar siswa dikumpulkan menggunakan tes pilihan ganda yang terdiri dari 25 item dengan validitas isi 91% dan 

koefisien  reliabilitas, dihitung berdasarkan metode belah dua, sebesar 0,93. Data hasil belajar diuji dengan statistik 

manova dengan program SPSS 16 for Windaw pada taraf signifikansi α  ≤    5. 
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HASIL  
Hasil analisis statsistik deskriptif untuk motivasi dan hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebagai berikut. 

 

   Tabel 1 Hasil Deskriptif Motivasi dan Hasil Belajar  

 

Kelas Jumlah 

siswa 

Nilai rata-rata motivasi Nilai rata-rata hasil belajar  

Awal Akhir Pre test Pos test 

CLC 5E 3            3  3      

CLC 5E-JM 3          3 3         

 

Berdasarkan Tabel 1 nilai rata-rata untuk motivasi awal dan pre test setelah dilakukan uji beda diperoleh  signifikansi 

untuk motivasi  ( ,   > ( , 5)  dan untuk pre test ( ,   )  >  (   5). Nilai tersebut dapat dinterprestasikan bahwa kedua 

kelas sebelum mempelajari materi laju reaksi mempunyai motivasi dan kemampuan awal yang tidak berbeda secara 

nyata.  Adapun untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata untuk motivasi dan hasil belajar  setelah perlakuan dilakukan 

uji MANOVA   

 

Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Manova Pengaruh Penggunaan Jurnal Metakognitif pada  

             Model CLC  5E Terhadap  Motivasi dan Hasil Belajar 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model Motivasi belajar       3
a
         3     5       

Hasil Belajar  3     3
b
    3     3     3    3 

Intercept Motivasi belajar        35           35  1.130E4      

Hasil Belajar 35     5     35     5   2.684E3      

MODBEL Motivasi belajar                       5       

Hasil Belajar  3          3           3    3 

Error Motivasi belajar  3          3        

Hasil Belajar      3 5     3        

 

Berdasarkan data pada Tabel 2 diketahui: (1) Pengaruh model permbelajaran tehadap motivasi belajar diperoleh nilai 

signifikansi (0.001 < 0,05) dan Fhitung      5     > F tabel (3,028)  artinya ada  perbedaan motivasi belajar yang signifikan antara 

siswa yang dibelajarkan dengan model CLC 5E dengan siswa yang dibelajarkan dengan model CLC 5E-jurnal 

metakognif, (2) Pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar diperoleh nilai signifikansi (0,003) <  (0,05) dan 

Fhitung      3  ) > F tabel (3,028), artinya ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang dibelajarkan dengan 

model CLC 5E dengan kelas yang dibelajarkan dengan model CLC 5E-jurnal metakognitif. 

Dari hasil pelatihan (training) keterampilan metakognitif  menggunakan jurnal metakognitif yang dilakukan 

selama pembelajaran materi laju reaksi  untuk kelas yang dibelajarkan dengan model CLC 5E-JM diperoleh data berupa 

nilai keterampilan metakognitif siswa. Keterampilan metakognitif siswa tidak diperbandingkan dengan kelas CLC 5E, 

karena  hanya kelas dibelajarkan dengan model CLC 5E-JM yang mendapat perlakuan  training metakognitif. Training 

metakognitif siswa selama pembelajaran dilakukan selama 5 kali, dengan nilai  rata-rata seperti pada Gambar 1. 

 
                   Gambar 1 Nilai Rata-rata Keterampilan Metakoginif Siswa 

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa keterampilan metakognitif siswa dari pemberian training kesatu 

sampai kelima cenderung mengalami peningkatan, artinya siswa semakin terampil dalam membuat perencanaan 
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belajarnya dan semakin terampil untuk melakukan refleksi setelah pembelajaran.  Adapun nilai keterampilan 

metakognitif siswa jika dibandingkan dengan nilai rata motivasi dan hasil belajar dapat dilihat pada Gambar 2 

. 

Gambar  2 Perbandingan Nilai Motivasi, Hasil Belajar dan Keterampilan Metakognitif 

                         Siswa 

 

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata keterampilan metakognitif siswa paling rendah jika 

dibandingkan dengan nilai motivasi dan hasil belajar siswa.  

 

PEMBAHASAN  

Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa sebelum perlakukan kedua kelas memiliki nilai motivasi yang hampir sama 

yaitu  kelas CLC 5E     ,0)  dan kelas CLC 5E–JM  (68,4) dengan kategori motivasi sedang. Setelah perlakuan kedua 

kelas motivasi belajarnya mengalami peningkatan, dengan nilai rata rata untuk kelas CLC 5E (79,1 ) dan kelas CLC 5E-

JM (84,3) dengan kategori motivasi tinggi. Peningkatan motivasi dapat disebabkan oleh faktor lingkungan belajar yang 

dibuat dengan suasana yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran yang berpuasat pada siswa 

yang dilakukan dengan diskusi kelompok dan adanya  media animasi.  

  Kedua kelas dibelajarkan dengan model pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip  

konstruktivistik  yang mengutamakan proses dan berpusat pada siswa. Pada fase explotarion, explanation dan 

elaboration siswa diberi kesempatan untuk mengkonstruk pengetahuannya melalui diskusi kelompok. Diskusi memberi 

kesempatan siswa menjadi sumber belajar bagi sesamanya, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengekspresikan 

pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari dan  menerima umpan balik dari sesama teman dengan tingkat 

pemahaman mereka sendiri dan terjadi saling ketergantungan positif antara anggota kelompok untuk mencapai 

tujuannya. Adanya animasi berupa gambaran mikroskopis tentang materi yang dipelajari membuat suasana kelas lebih 

interaktif, siswa lebih  perhatian terhadap pembelajaran, lebih giat dan termotivasi dalam menyelesaian tugas pada saat 

diskusi. Media flash berupa animasi yang ditayangkan pada fase exploration membantu siswa untuk mempermudah 

pemahaman  terhadap penemuan  konsep dan penayangan ulang  media pada fase explanation mempermudah siswa 

dalam  memberikan penjelasan terhadap konsep yang sudah ditemukan.  

Temuan ini sesuai dengan pendapat Hamalik (dalam Arsyad, 2005),  yang menyatakan penggunaan media 

pembelajaran dalam proses  belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi belajar dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Hal yang 

sama juga disampaikan oleh  Rusel & Kozma (1997) bahwa multimedia  dapat membuat suasana kelas lebih interaktif, 

termotivasi, dan dapat membantu siswa membangun model mental untuk memahami konsep-konsep dan fenomena 

kimia.  

Dari hasil analisis Tabel 1, diketahui motivasi kelas CLC 5E –JM lebih tinggi dan berbeda siginifikan dari kelas 

CLC 5E. Hal ini dapat dijelaskan  pada kelas CLC 5E-JM  digunakan jurnal metakognitif sebagai media untuk 

melatihkan keterampilan metakognitif siswa. Penggunaan jurnal metakognitif pada kelas CLC 5E-JM  menjadikan 

suasana kelas lebih termotivasi, pembelajaran dikelas lebih aktif dan keterlibatan siswa secara individu maupun dalam 

kerja kelompok pada saat proses pembelajaran lebih tinggi. Pada fase engagement  pada saat guru mengajukan 

pertanyaan prasyarat atau pertanyaan  yang harus dibuktikan kebenarannya kebanyakan siswa, baik siswa yang 

berkemampuan tinggi maupun rendah sudah dapat menjawab pernyataan dengan benar. Ini terjadi karena  siswa 

sebelum melakukan pembelajaran dikelas sudah membuat perencanann terkait  dengan materi yang akan dipelajari, baik 

konsep-konsep yang sudah mereka ketahui dan pahami maupun konsep-konsep yang ingin diketahui lebih lanjut. 

Sementara yang terjadi di kelas CLC 5E  hipotesis dapat dijawab dengan benar oleh siswa yang berkemampuan tinggi. 

Pada fase evaluation  siswa melakukan evaluasi diri (refleksi) terhadap pembelajaran yang baru diikuti. Refleksi berisi 

kegiatan menuliskan konsep-konsep baru yang diperoleh dalam pembelajaran yang sudah dipahami dan yang masih 

belum dipahami serta menentukan cara apa yang bisa dilakukan untuk dapat memahami konsep- konsep tersebut. Siswa 

juga menuliskan kelebihan dan kelemahan mereka selama mengikuti proses pembelajaran dikelas, sehingga dengan 

mengetahui kelemahan yang telah dilakukan mereka berusaha untuk tidak mengulang pada pertemuan berikutnya. 

Siswa yang mengetahui kelebihannya akan berusaha meningkatkan kemampuannya pada pertemuan berikutnya.  

Temuan ini mendukung  pendapat Keller, Kelly dan Dogne yang dikutip oleh Degeng (2000) dalam (Suparno, 

2011) yang menyatakan Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menyukai situasi dimana ia dapat menilai 
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sendiri kemajuan dan pencapaian tujuannya. Ia lebih suka melakukan kontrol pribadi atas pelaksanaan tugas-tugasnya, 

menilai sendiri keberhasilannya, dan membuat pertimbangan sendiri dalam mengambil keputusan daripada dilakukan 

orang lain. 

 

Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Hasil Belajar  

Berdasarkan Tabel 1 diketahui hasil belajar kognitif siswa kelas CLC 5E-JM lebih tinggi dan berbeda siginifikan 

dari kelas CLC 5E. Strategi metakognitif (berpikir tentang proses berpikir) yang digunakan dalam pembelajaran CLC 

5E  dengan jurnal metakognitif  dan kegiatan proses berpikir dengan diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

melampaui ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 75. Hal ini dapat dijelaskan bahwa melaui training  

metakognitif  pada tahap kegiatan membuat  perencanaan belajar secara individu dapat mempersiapkan siswa secara 

fisik dan mental dalam mengikuti pembelajaran dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa tinggi tentang materi yang 

akan dipelajar. Pelatihan keterampilan metakognitif pada  tahap menguraian proses berpikir  dalam kegiatan 

pembelajaran dikelas melalui diskusi  mendorong siswa  bekerjasama dalam mengkonstruk pengetahuan untuk 

mengatasi kesulitan yang ditemui pada saat membuat perencanaan belajarnya. Kegiatan refleksi diri secara individu  

setelah pembelajaran membuat siswa sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai pebelajar, berkembang menjadi 

pembelajar yang mandiri, menjadi penilai atas pemikiran sendiri. Refleksi yang dilakukan siswa dengan menuliskan 

konsep-konsep baru yang sudah atau belum dipahami setelah pembelajaran dapat membatu mengetahui kelebihan dan 

kelemahan siswa. Siswa yang mengetahui kelemahannya dalam refleksinya berusaha untuk mencari solusi dan berusaha 

menjadi lebih baik pada pembelajaran berikutnya. Pembelajaran CLC 5E merupakan pembelajaran yang menekankan 

pada pemrosesan informasi oleh siswa dalam mengkonstruk pengetahuannya. Pelatihan metakognitif  dengan jurnal 

metakognitif  yang digunakan pada pembelajaran CLC 5E  membantu mengoptimalkan pemrosesan informasi siswa 

dalam mengkonstruk pengetahuannya. Sehingga siswa mampu mengembangkan dan menata struktur kognitifnya 

menjadi lebih baik, yang pada akhirnya berdampak pada hasil belajar yang lebih baik pula.  

Temuan  ini  mendukung pendapat  Livingston (1997) yang menyatakan bahwa proses metakognitif merupakan  

fungsi eksekutif yang mengurus dan mengawal bagaimana seseorang menggunakan pikirannya serta merupakan proses 

kognitif yang paling tinggi dan paling canggih. Keterampilan metakognitif dapat membantu siswa sukes menjadi self 

regulated learner yang bertanggung terhadap kemajuan belajarnya sendiri dan mengadaptasi strategi belajarnya untuk 

mencapai tujuan (Eagen & Kauchak , 2004; Mittlefehldt & Grotzer ,    3; Imel, 2002). Temuan ini mendukung   

temuan Tobias & Fletcher (2000) dalam (Tobias & Everson, 2009) yang melaporkan  bahwa siswa  yang dapat 

membedakan dengan benar antara apa yang telah mereka pelajari, dan apa yang mereka belum pelajari, memiliki 

keuntungan selama instruksi karena mereka dapat lebih berkonsentrasi sepenuhnya pada isi isi materi yang  belum 

mereka kuasai. Sebaliknya, Siswa dengan metakognisi belum berkembang, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan 

dan  keterampilan yang kurang  dalam pemantauan belajar, sering menghabiskan terlalu banyak waktu yang dibutuhkan 

untuk menguasai isi materi sebagai akibatnya, sering tertinggal dalam urutan instruksional. Temuan ini sekaligus 

mematahkan  temuan  yang dilakukan  oleh Blank  (1999 ) dengan model metacognitive learning cycle  (MLC) pada 

materi ekologi menunjukkan bahwa siswa di kelas metakognitif  tidak mendapatkan  isi pengetahuan ekologi yang  

lebih besar, tetapi mereka  dalam restrukturisasi pengalaman dari pemahaman ekologi lebih permanen.  

 

Keterampilan Metakognitif Siswa Kelas CLC 5E-JM 

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata keterampilan metakognitif siswa paling rendah jika 

dibandingkan dengan nilai motivasi dan hasil belajar siswa. Ini berarti bahwa  latihan keterampilan metakognitif  lebih 

sulit dilakukan oleh siswa. Fakta kesulitan siswa dalam latihan keterampilan metakognitifnya  diketahui dari hasil 

kegiatan siswa membuat perencanaan dan melakukan refleksi dalam jurnal metakognitif siswa.   

Dari hasil pelatihan metakognitif pertemuan kesatu setelah diperikasa ditemukan sebagian dari siswa, baik siswa 

yang berkemampuan tinggi maupun rendah masih belum paham terhadap apa yang harus dituliskan di jurnal 

metakognitif terutama pada saat siswa diminta menuliskan konsep-konsep baru apa yang diperoleh dan dipahami 

setelah pembelajaran. Sebagian siswa menuliskan konsep baru yang diperoleh setelah pembelajaran itu sama dengan 

konsep yang sudah diketahui pada saat membuat perencanaan pembelajaran. Pada kegiatan refleksi siswa juga banyak 

yang tidak paham bagaimana mengetahui apakah tujuan belajarnya sudah tercapai. Dalam refleksinya siswa yang 

pandai  merasa bangga dapat memberikan penjelasan kepada temannya, siswa yang kurang pandai tidak malu mengakui 

kelemahannya. Solusi yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki kegiatan perencanaan dan refleksi, dengan 

memberikan penjelasan ulang terhadap  tujuan membuat perencanaan belajar dan refleksi disertai dengan contoh 

Hasil pelatihan metakognitf kedua yang dilakukan pada pertemuan kedua sampai ketiga menunjukkan sudah ada 

kemajuan terutama untuk siswa yang berkemampuan tinggi sudah dapat membuat perencanaan dan refleksi cukup 

lengkap dari pada pelatihan sebelumnya, tetapi untuk siswa yang berkemampuan rendah masih perlu bimbingan lebih 

lanjut. Hasil pelatihan ketiga ada kemajuan dari sebelumnya, rancangan dan refleksi siswa terhadap pembelajaran sudah 

lebih lengkap dari kegiatan sebelumnya, tetapi masih ditemukan 4 siswa yang berkemampuan rendah belum bisa 

melakukan refleksi dengan baik. Hasil pelatihan metakogntitif keempat hampir sama dengan pelatihan sebelumnya, 

ditemukan  4 siswa yang belum mampu menuliskan jurnal metakognitifnya dengan baik dan sampai pada pelatihan 

kelima masih ditemukan 2 siswa tergolong mempunyai kemampuan rendah dalam melakukan latihan metakognitif tidak 

menunjukkan perkembangan keterampilan metakognitifnya. 
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Dari hasil wawancara  tentang manfaat membuat jurnal metakognitif  terhadap siswa salah satu siswa yang tidak 

menunjukkan kemajuan ketreampilan metakognitifnya mendapat jawaban yang mengejutkan, yaitu bahwa manfaat 

membuat jurnal metakognitif hanya untuk mengisi waktu luang  saja. Ini berarti bahwa pelatihan metakognitif yang 

diberikan oleh guru belum dapat menyadarkan semua siswa terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pebelajar. 

Wawancara  tentang manfaat menulis jurnal metakognitif juga dilakukan pada 6 siswa lainnya, yaitu 3 siswa dari 

kemampuan tinggi dan 3 siswa  berkemampuan rendah, keenam siswa tersebut memberikan jawaban yang hampir sama, 

yaitu : (1) dengan membuat jurnal metakognitif harus  siap terhadap materi yang akan diajarkan dikelas oleh karena itu 

harus membaca, berusaha untuk memahami dengan membuat rangkuman atau dengan latihan soal, (2) dapat 

mengetahui  konsep-konsep yang  sulit dipahami saat belajar sendiri,  sehingga kesulitan tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan diskusi dikelas, (3) bagi siswa yang merasa tidak ada kesulitan pemahaman konsep saat membuat 

perencanaan, mereka sudah merasa siap untuk membantu temannya dalam diskusi kelompok, (4) kegiatan refleksi 

selama mengikuti pembelajaran dikelas menyadarkan siswa untuk melakukan perbaikan diri pada pembelajaran 

berikutnya. Dari hasil wawancara tesebut dapat disimpulkan bahwa dengan membuat jurnal metakognitif dapat 

menyadarkan siswa akan tugas dan kewajibannya sebagai pebelajar dan melatih siswa menjadi pebelajar yang mandiri. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diberikan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai 

berikut. 

 Motivasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model CLC 5E-jurnal metakognitif lebih tinggi dan berbeda 

signifikan dengan kelas CLC 5E. 

 Hasil belajar kognitif siswa dibelajarkan dengan model CLC 5E-jurnal metakognitif lebih tinggi dan berbeda 

signifikan dengan kelas CLC 5E  

 Temuan lain dalam penelitian ini, dengan membuat jurnal metakognitif selain meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa sekaligus dapat membuat siswa sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai pebelajar dan melatih 

siswa menjadi pebelajar yang mandiri. 

Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut. 

 Perlu dilakukan penelitian lanjutan di bidang kimia tentang pelatihan keterampilan metakognitif siswa pada 

pokok bahasan dan model pembelajaran yang berbeda dengan menggunakan perpaduan jurnal metakognitif 

dan instrumen MAI (Metacognition Awarnes Inventori) atau KMA (Knowledge Monitoring Assesment). 

Pengunaan instrumen MAI atau KMA jika dipadu dengan keterampilan siswa dalam menuliskan jurnal 

metakognitif  menurut penulis dapat menggambarkan kemampuan metakognitif siswa. Sehingga dapat 

diketahui hubungan kemampuan kognitif siswa dan kemampuan metakognitifnya 

 Bagi guru yang hendak memberikan pelatihan(training) keterampilan metakognitif siswa kiranya sebelum 

memberikan pelatihan metakognitif  sebaiknya siswa dikenalkan dulu dengan berbagai strategi belajar selain 

dengan membaca dan merangkum seperti membuat peta konsep atau membuat mind  maping dengan benar, 

karena kedua strategi tersebut dapat menggambarkan alur perpikir siswa sehingga berpotensi dipilih siswa 

untuk menentukan strategi belajarnya.    
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and development) yang bertujuan untuk menghasilkan 

media pembelajaran materi hidrokarbon dengan menggunakan aplikasi program macromedia flash professional 8. Metode 

penilitian pengembangan yang dilakukan berdasarkan penelitian pengembangan model Plomp. Tahap penelitian ini terdiri 

atas: (1) Tahap investigasi, analisis materi; (2) Tahap perancangan (Desain), tahap perancangan materi dengan kertas (paper 

based design) dan tahap perancangan dengan komputer (computer based design); (3) Tahap realisasi/ konstruksi, tahap ini 

dihasilkan prototipe I (awal) sebagai realisasi hasil perancangan media pembelajaran; dan (4) tahap tes, evaluasi dan revisi, 

tahap validasi oleh para ahli kemudian revisi menghasilkan prototipe II dan uji coba terbatas di kelas X SMA Nasional 

Makassar, menghasilkan prototipe III sebagai media akhir. Hasil validasi akhir oleh ahli menunjukkan beberapa aspek 

dikategorikan baik dengan rata-rata diatas 80%, sehingga media pembelajaran pada materi pokok hidrokarbon layak 

digunakan sebagai media pembelajaran kimia. 

 

Kata Kunci: Penelitian pengembangan, media pembelajaran berbasis macromedia flash, penelitian pengembangan model 

Plomp. 

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu unsur konkrit yang sangat penting dalam upaya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan itu, hal yang sangat untuk diperhatikan adalah masalah prestasi belajar. 

Masalah umum yang sering dihadapi oleh peserta didik khususnya pelajaran kimia adalah prestasi belajar yang belum 

memuaskan. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan prestasi belajar tersebut belum memuaskan, diantaranya, tingkat 

intelegensi yang rendah, cara belajar yang kurang efektif, minimnya frekuensi dan jumlah waktu belajar, tingkat disiplin diri 

rendah, kurangnya motivasi belajar dan minat siswa, serta minimnya ketersediaan media pembelajaran  interaktif. (Sarwiko, 

dwi;2010). Permasalahan yang sering muncul berkenan dengan penggunaan media pembelajaran, yakni ketersediaan dan 

pemanfaatan. Ketersediaan media pembelajaran khususnya  pada pelajaran kimia, masih sangat kurang sehingga para 

pengajar menggunakan media secara minimal. 

Saat ini perkembangan dunia komputer telah mencapai perkembangan yang sangat mengagumkan. Sama seperti 

bidang yang lain, komputer juga amat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Namun, demikian masalah yang timbul tidak 

semudah yang dibayangkan. Pengajar dalam hal ini, guru yang menguasai materi pelajaran, sebagian besar tidak mampu 

menghadirkan bentuk pembelajaran dalam komputer, sedangkan ahli komputer yang mampu merealisasikan segala  hal 

dalam komputer biasanya tidak menguasai materi pelajaran. Maka diperlukan suatu perangkat lunak yang dapat membantu 

pengajar menyampaikan ide-idenya ke dalam komputer, sehingga dapat terselenggara pembelajaran mandiri atau 

pembelajaran jarak jauh. (Anonim, 2010)  

Kimia merupakan suatu ilmu yang empiris. Pernyataan-pernyataan kimia harus didukung oleh hasil eksperimen. Pada 

dasarnya kimia merupakan materi yang butuh pemahaman yang tinggi. Selain itu kimia bersifat kuantitatif, artinya 

penggunaan konsep-konsep dan hubungan antara konsep tersebut banyak menggunakan perhitungan matematis. Ketiga sifat 

ini, empiris, butuh pemahaman yang tinggi, dan matematis, serta persepsi sebagian besar siswa khususnya SMA Nasional 

Makassar bahwa kimia adalah pelajaran yang sulit, membuat komputer banyak berperan dalam bidang aplikasi atau 

pengembangan dalam kimia. Komputer juga dapat digunakan membuat konsep yang abstrak menjadi konkret melalui 

visualisasi statis maupun animasi.  

Materi hidrokarbon merupakan materi yang sangat menarik untuk dianimasikan, seperti percobaan dalam menguji 

keberadaan unsur C, H dan O, tahap-tahap penamaan hidrokarbon serta reaksi hidrokarbon. Materi hidrokarbon tersebut 

membutuhkan pemahaman yang cukup tinggi bagi siswa terutama pada materi penamaan dan reaksi hidrokarbon, siswa 

terkadang kesulitan dengan cara penamaan suatu senyawa hidrokarbon.  
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Oleh karena itu dikembangkan media pembelajaran berupa CD untuk materi hidrokarbon dengan memanfaatkan 

Software Macromedia Flash Professional 8 yang dapat mengintegrasikan antara teks, gambar, video, animasi untuk 

merepresentasikan materi pembelajaran. Sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and Development) yang bertujuan untuk mengembangkan 

media pembelajaran materi pokok hidrokarbon dengan menggunakan aplikasi program Macromedia Flash Professional 8 

yang mengacu pada model pengembangan Plomp. Pengembangan media pembelajaran kimia yang digunakan mengacu 

pada penelitian pengembangan Plomp. Penelitian pengembangan Plomp terdiri dari empat tahap, yaitu (1) tahap investigasi 

awal, (2) tahap desain, (3) tahap realisasi/ konstruksi, dan (4) tahap tes, evaluasi dan revisi. Berikut adalah uraian secara 

rinci tahap-tahap pengembangan media Plomp yang dilakukan dalam penelitian ini. (Hobri; 2009). Jenis instrumen yang 

digunakan dalam fase ini adalah lembar validasi. Sebelum digunakan terlebih dahulu divalidasi oleh para validator untuk 

menguji layak atau tidak layaknya instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang ditetapkan 

ditinjau dari kejelasan tujuan  pengukuran yang dirumuskan, kesesuaian butir-butir pertanyaan untuk setiap aspek, 

penggunaan bahasa, dan  kejelasan petunjuk penggunaan instrumen. Kemudian media yang telah dikembangkan divalidasi 

oleh 3 orang validator ahli dan uji coba terbatas. Lokasi uji coba media pembelajaran kimia dalam penelitian ini adalah 

SMA Nasional Makassar kelas X. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tahap Investigasi Awal 

Analisis materi dilakukan untuk mengetahui keterampilanketerampilan yang harus dikuasai siswa untuk mencapai 

kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang diharapkan dicapai siswa sehingga dapat mencapai standar kompetensi tersebut 

adalah mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon dan menggolongkan senyawa 

hidrokarbon berdasarkan strukturnya dan hubungannya dengan sifat-sifat senyawa. Untuk mencapai semua kompetensi 

dasar tersebut, maka digunakanlah indikator untuk mengukur apakah siswa telah memenuhi standar kompetensi. Kemudian, 

dilakukan analisis terhadap konsep materi pokok  hidrokarbon dalam bentuk tabel analisis konsep sebelum memulai 

perancangan media yang dilakukan pada tahap berikutnya. 

 

B. Tahap Desain 

a. Paper based design 

Tahap perancangan dengan desain paper based ini dimulai dengan membuat sketsa materi hidrokarbon di kertas yang 

bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang objek & apa saja yang akan ditampilkan pada halaman macromedia flash 8 

professional. Desain terdiri dari tombol-tombol submenu pada menu ke halaman materi. Dan materi yang akan muncul pada 

tiap frame serta animasi pada materi tersebut. Adapun materi yang ada pada tiap frame, dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Materi pada tiap frame  (paper based design) 

Frame 
Materi Animasi 

  Menu, dengan tombol submenu ke halaman materi - 

   Tata nama alkana 

Contoh: 

 

 

Saat penentuan rantai terpanjang 

maka garis merah disamping akan 

muncul warna sesuai dengan arah 

penomoran. Kemudian muncul 

lungkaran pada gugus alkil. Dan 

dikahiri dengan munculnya nama 

   Isomer hidrokarbon 

Contoh: Isomer geometri (cis-trans) 

 

 

Pada contoh disamping, maka 

penggantian gugus akan terlihat, 

dan garis merah tersebut akan 

berkedip-kedip, agar menjadi 

perhatian siswa. 

 

b. Computer based design 

Tahap ini berupa perancangan materi dengan paper based ke komputer. Program utama yang digunakan adalah 

macromedia flash professional 8 dengan beberapa media pembelajaran pendukung Chemskets, Corel Draw X4, Paint, 

Adobe Photoshop CS  dan Microsoft Word 2010. Adapun contoh tampilan media yang telah dibuat pada computer based 

design, dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Materi pada tiap frame (computer based design) 

Frame Tampilan Media 

 

   

Menu materi 

 

    

 

 

    

 

 

 

C. Tahap Realisasi/ Konstruksi 

Tahapan ini sebagai lanjutan kegiatan pada tahap perancangan. Pada tahap ini dihasilkan prototipe 1 (awal) sebagai 

realisasi hasil perancangan media pembelajaran. Hasil-hasil konstruksi diteliti kembali apakah kecukupan teori-teori 

pendukung media telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik pada setiap komponen-komponen media sehingga siap diuji 

kevalidannya oleh validator.  
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D. Tahap Tes, Evaluasi dan Revisi 

a. Penilaian Para Ahli 

Setelah pembuatan media pembelajaran kimia berbasis macromedia flash, maka dilakukan  uji  validitas  oleh tiga 

validator: validator bidang materi kimia; validator metode pembelajaran; validator dari praktisi pembelajaran kimia (guru). 

Uji validitas  untuk melihat kekurangan dari prototipe  I baik dari  segi  isi materi  (content) maupun dari  tampilan (layout). 

Kegiatan validasi media pembelajaran diawali dengan memberikan media pembelajaran dalam bentuk CD beserta lembar 

penilaian kepada 3 orang validator. Hasil penilaian, analisis dan revisi terhadap media pembelajaran tersebut dikemukakan 

pada tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4.   Hasil Penilaian Terhadap Media oleh Para Ahli (Validasi I) 

ASPEK URAIAN 
PENILAIAN 

V  KET. 
Val. I Val. II Val. III 

MATERI 

 

1. Kesesuaian dengan indikator pencapaian hasil 

belajar 

2. Kejelasan rumusan pertanyaan 

3. Dukungan Media  terhadap penanaman konsep 

4. Kesesuaian konsep dengan tujuan   

5. Kebenaran konsep 

6. Urutan penyajian konsep 

7. Peranan gambar/animasi dalam menunjang 

penjelasan materi 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

     

  

     

  

  

     

V 

 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

 

RATA-RATA      V 

PROGRAM 1. Kesesuaian media dengan indikator 

pembelajaran 

2. Prosedur urutan kerja media 

3. Manfaat terhadap pembelajaran 

4. Fungsi gambar / tabel / diagram pada Media 

5. Peranan Media mengaktifkan belajar siswa 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

     

     

  

V 

 

V 

V 

V 

V 

RATA-RATA   V 

BAHASA 1. Kejelasan kalimat (tidak menimbulkan 

penafsiran ganda) 

2. Keterbacaan/ kejelasan bahasa 

3. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa yang sederhana dan  mudah dimengerti 

4. Penggunaan kata – kata yang dikenal siswa 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

     

 

  

     

 

 

  

V 

 

V 

V 

 

 

V 

RATA-RATA   V 

TAMPILAN 1. Tampilan  Menu 

2. Penggunaan tombol/ button. 

3. Jenis dan ukuran teks 

4. Komposisi warna 

5. Kualitas gambar 

6. Dukungan music dan sound effect. 

7. Daya tarik dan motivasi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

     

  

     

V 

V 

V 

CV 

CV 

CV 

CV 

RATA-RATA      V 

LATIHAN 1. Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran         V 

RATA-RATA   V 

RATA-RATA TOTAL      V 

 Keterangan: SV (Sangat Valid) jika 45,3 V  

   V (Valid)  jika 5,35,2 V  

   CV (Cukup Valid) jika 5,25,1 V  
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   TV (Tidak Valid) jika  5,1V   (Darwis:2007)
 
 

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis macromedia flash pada materi pokok hidrokarbon sudah 

termasuk dalam kategori “Valid” dengan rentang 5,35,2 V . Meskipun media tersebut memenuhi kriteria kevalidan, tetapi 

ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki sehingga media tersebut masih perlu direvisi kemudian divalidasi kembali 

oleh para ahli sebagai prototipe II.  

Setelah validasi kedua dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis macromedia flash pada materi pokok 

hidrokarbon sudah termasuk dalam kategori “Sangat Valid” dengan rentang 45,3 V . Berdasarkan kriteria kevalidan, 

maka media pembelajaran tersebut telah memiliki derajat validitas yang memadai dan layak untuk digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran dan diujicobakan secara terbatas sebagai prototype II. 

 

b. Uji Boba Terbatas 

Setelah memperoleh media pembelajaran yang valid dan memenuhi standar kevalidan, maka media tersebut kemudian 

di uji cobakan secara terbatas pada kelas X  SMA Nasional Makassar sebanyak 20 orang. Pembelajaran dilakukan di 

laboratorium komputer dengan mengkondisikan satu atau dua orang tiap komputer. Pada kegiatan pembelajaran tersebut, 

siswa mempelajari media pembelajaran berbasis macromedia flash professional 8 secara mandiri selama 60 menit, dengan 

mengeksplorasi media pembelajaran yang telah disalin ke dalam komputer dengan menggunakan flash disk (FD). Uji coba 

terbatas ini bertujuan untuk mengetahui respon serta ketertarikan siswa melalui lembar quesioner yang diberikan setelah 

pembelajaran mandiri. Hasil analisis pada semua aspek disajikan pada Tabel 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, dan 4.11. 

 

Tabel 4.7. Aspek penilaian 1 

Aspek Penilaian 1 
Sangat baik Baik Cukup Buruk 

F % F % F % F % 

Isi tampilan keseluruhan            -  -  

 

Tabel 4.8. Aspek penilaian 2 

Aspek Penilaian 2 
Mudah Buruk 

F % F % 

Struktur menu        -  

 

Tabel 4.9. Aspek penilaian 3 

Aspek Penilaian 3 
Sangat tertarik Tertarik Cukup tertarik Tidak tertarik 

F % F % F % F % 

Ketertarikan belajar 

menggunakan media  
                - - 

 

Tabel 4.10. Aspek penilaian 4 

Aspek Penilaian 4 
Sangat baik Baik Cukup Buruk 

F % F % F % F % 

Intro            - - - - 

Tampilan menu            - - - - 

Kualitas Isi            - - - - 

Komposisi Warna                - - 

Penggunaan Tombol/ button            - - - - 

Keinteraktifan media                 - - 

Jenis dan ukuran teks            - - - - 

Kualitas Gambar             - - - - 

Informatif                - - 

Kejelasan kalimat            - - - - 

Daya tarik                - - 

Animasi Kimia            - - - - 
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Music/ Sound effect                 - - 

Latihan                 - - 

Tabel 4.11. Aspek penilaian 5 

Aspek Penilaian 5 
SS S R TS ST 

F % F % F % F % F % 

Saya senang belajar kimia materi hidrokarbon 

dengan media  macromedia flash 
               - - - - 

Media sangat penting dalam mempelajari 

kimia khususnya pada materi hidrokarbon. 
           - - - - - - 

Saya merasa tidak kesulitan menggunakan 

media materi hidrokarbon ini 
               - - - - 

Saya merasa lebih mudah  memahami materi  

hidrokarbon yang dilengkapi dengan animasi 

pada media macromedia flash 

           - - - - - - 

Penampilan(tulisan/ilustrasi/tabel/gambar) 

pada media jelas dan mudah dipahami 
            - - - - - - 

Saya tetap semangat belajar kimia materi 

hidrokarbon dengan media pembelajaran ini, 

tanpa kehadiran seorang guru 

                - - - - 

Keterangan: 

SS: Sangat Setuju R : Ragu-Ragu  ST  :  Sangat tidak setuju 

S  : Setuju TS  : Tidak Setuju 

 

Jadi secara keseluruhan, berdasarkan hasil validasi dan uji coba terbatas, maka media pembelajaran materi 

hidrokarbon yang dibuat dengan menggunakan program aplikasi macromedia flash professional 8, dianggap valid dan 

media tersebut mendapatkan respon positif dari siswa serta telah memenuhi kriteria ketertarikan siswa dalam mempelajari 

kimia dengan menggunakan media pembelajaran berbasis macromedia flash professional 8, khususnya pada materi pokok  

hidrokarbon. Hal ini disebabkan karena siswa menemukan cara baru dalam mempelajari kimia khususnya materi pokok 

hidrokarbon, sebagian dari mereka menganggap bahwa pelajaran kimia cenderung membosankan dan merupakan pelajaran 

yang sulit untuk dimengerti, sehingga dengan adanya media pembelajaran kimia ini mereka dapat dengan mudah 

memahami materi hidrokarbon. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran materi hidrokarbon yang dibuat dengan 

menggunakan aplikasi program macromedia flash telah sesuai dengan fungsi multimedia yaitu menyajikan bentuk 

multimedia yang interaktif dan menarik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Thorn, 1995 (dalam Sadiman: 

2008) bahwa fungsi multimedia interaktif  menyajikan bentuk multimedia yang bersifat interaktif dan menarik. Dan yang 

menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dibuat telah memenuhi salah satu kriteria untuk menilai multimedia 

interaktif adalah kemudahan navigasinya. 

Selain itu media pembelajaran materi hidrokarbon yang telah dibuat dengan menggunakan aplikasi program 

macromedia flash, telah memenuhi syarat dalam multimedia pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Saroso 

(2008), bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam multimedia pendidikan, antara lain: 

1. Pengoperasian yang mudah dan familer (user frendly) 

2. Mudah untuk install ke komputer yang akan digunakan oleh pengguna. 

3. Media pembelajaran yang interaktif dan komunikatif 

4. Sistem pembelajaran yang madiri. Artinya siswa dapat belajar dengan mandiri baik disekolah maupun dirumah tanpa 

harus ada bimbingan dari guru. 

5. Sedapat mungkin dengan biaya yang ringan dan terjangkau. 

 

KESIMPULAN 

 

Proses perancangan media pembelajaran berbasis macromedia flash professional 8 dimulai dari tahap tahap 

investigasi, analisis materi. Tahap Desain, yaitu tahap perancangan materi dengan kertas (paper based design) dan tahap 

perancangan dengan komputer (computer based design. Tahap realisasi/ konstruksi, tahap ini dihasilkan prototipe I (awal) 

sebagai realisasi hasil perancangan media pembelajaran; dan (4) tahap tes, evaluasi dan revisi, tahap validasi oleh para ahli 

baik dari segi materi maupun tampilan. Hasil validasi prototipe I dinyatakan “valid” tetapi masih perlu revisi dan 

menghasilkan prototipe II yang dikategorikan “sangat valid” baik secara tampilan maupun isi sehingga layak untuk diuji 

cobakan secara terbatas di kelas X SMA Nasional Makassar, dan  menghasilkan prototipe III sebagai media akhir.  
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Berdasarkan hasil uji coba terbatas, maka media pembelajaran materi hidrokarbon yang dibuat dengan menggunakan 

program aplikasi macromedia flash professional 8, mendapatkan respon positif dari siswa serta telah memenuhi kriteria 

ketertarikan siswa dalam mempelajari kimia dengan menggunakan media pembelajaran berbasis macromedia flash 

professional 8, khususnya pada materi pokok  hidrokarbon. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter tanggung jawab siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan perwujudan learning community dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi pokok hidrolisis. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah one shot case study. Penelitian dilakukan di kelas XI-IPA 3 SMA Negeri 1 

Manyar Gresik tahun ajaran 2012-2013 pada materi pokok hidrolisis. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas 

siswa diperoleh data yaitu waktu yang digunakan siswa untuk aktivitas yang mencerminkan learning community sebesar 

57,1% pada pertemuan I dan 66% pada pertemuan II dari total waktu 90 menit. Hasil pengamatan karakter tanggung jawab 

pada pada pertemuan I terdapat 5 siswa yang memperoleh nilai karakter dengan kategori membudidaya dan 28 siswa 

memperoleh kategori mulai berkembang. Pada pertemuan II, terjadi penurunan jumlah siswa yang memperoleh kategori 

mulai berkembang menjadi 12 siswa, dan jumlah siswa yang memperoleh kategori membudidaya naik menjadi 21 siswa. 

Sebanyak 72,7% siswa mengalami kenaikan nilai karakter tanggung jawab dari pertemuan I ke pertemuan II. Berdasarkan 

hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terwujudnya learning community dapat meningkatkan karakter tanggung 

jawab siswa. 

 

Kata Kunci: Learning community,  karakter tanggung jawab, aktivitas siswa, pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan suatu aspek penting pada sebuah negara, karena pendidikan merupakan penentu terciptanya 

sumber daya manusia yang berkualitas. Perkembangan pendidikan telah mendorong pemerintah Indonesia untuk selalu 

berupaya memperbaiki kualitas pendidikan, salah satunya adalah dengan menyempurnakan kurikulum yang digunakan. 

Pengembangan kurikulum yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini telah sampai pada konsep Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan penyempurnaan kurikulum agar lebih meningkatkan peran aktif peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru kimia kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Manyar Gresik, didapat informasi 

bahwa ketidaktuntasan siswa paling tinggi terdapat pada materi hidrolisis. Sebanyak 89,2% siswa kelas XI IPA 3 tahun 

ajaran 2011-     belum mencapai ketuntasan hasil belajar sebelum dilakukan remidial. 

Walaupun guru telah sering menggunkan model pembelajaran kooperatif untuk memberi rasa nyaman kepada siswa 

selama kegiatan pembelajaran, namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada guru kimia, pembelajaran 

kelompok yang sudah sering dilakukan masih belum bisa berjalan secara sempurna. Berdasarkan hasil pengamatan dapat 

digambarkan bahwa meskipun pembelajaran kooperatif telah diterapkan oleh guru, namun perwujudan masyrakat belajar 

atau learning community belum dapat diwujudkan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak siswa yang kurang aktif 

di dalam kelompoknya. Ketidakaktifan siswa di dalam kelompoknya ini salah satunya disebabkan kurangnya tanggung 

jawab mereka secara individu maupun secara kelompok. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa siswa yang kurang aktif 

dalam bekerja secara kelompok cenderung tidak ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah dengan teman 

kelompoknya, tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan tidak membantu teman kelompoknya secara 

sukarela. Kurangnya tanggung jawab siswa juga terlihat dari bagaimana siswa kurang bisa menjaga kebersihan kelasnya, 

dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sebagai pekerjaan rumah (PR). Sebanyak 64,9% siswa mengaku 

sering lalai dalam mengerjakan PR dan menyontek pekerjaan temannya, dan hanya 35,1% siswa yang mengerjakan PR 

dengan sungguh sungguh.  

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya 

dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa 

(Kemendiknas, 2010a). 
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Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, tanggung jawab siswa dapat tercermin dari keaktifan siswa mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Rendahnya tanggung jawab siswa dapat terlihat jika siswa tersebut pasif dan kurang termotivasi 

untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Septriana (2006)
 
menyatakan bahwa kekurangaktifan siswa yang terlibat dalam 

pembelajaran dapat terjadi karena metode yang digunakan guru kurang melibatkan siswa secara langsung. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu diterapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran yaitu melalui suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa bukan pada guru. 

Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaraan kooperatif yang dapat mewujudkan suatu leraning community. 

Learning community adalah sekelompok siswa yang terikat dalam kegiatan belajar agar terjadi proses belajar lebih dalam. 

Learning community bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan learning 

community memberi informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan sekaligus juga meminta informasi yang 

diperlukan dari teman belajarnya. Penerapan prinsip learning community di dalam kegiatan pembelajaran dapat 

mengembangkan berbagai karakter, salah satunya adalah tanggung jawab (Kemendiknas, 2010b). 

Learning community dapat diwujudkan dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievment Division (STAD). Selain unggul dalam membantu siswa memahami 

konsep-konsep sulit, tipe ini juga sangat berguna menumbuhkan kemampuan kerjasama antar siswa sehingga dapat 

mewujudkan learning community yang baik. STAD mampu mendorong siswa untuk terbiasa bekerja sama dan saling 

membantu dalam menyelesaikan suatu masalah, tetapi pada akhirnya bertanggung jawab secara mandiri (Warsono dan 

Hariyanto      ). Keberhasilan setiap kelompok melakukan learning community dapat dilihat berdasarkan delapan aspek 

terwujudnya learning community, yaitu tetap fokus pada tugas kelompok, bekerja secara kooperatif dengan para anggota 

kelompok lainnya, mencapai keputusan kelompok untuk setiap masalah, meyakinkan bahwa setiap orang dalam kelompok 

memahami solusi yang ada sebelum melangkah lebih jauh, mendengarkan orang lain dengan baik dan mencoba 

memanfaatkan ide-ide mereka, berbagi kepemimpinan dalam kelompok, memastikan setiap orang ikut berpatisipasi dan 

tidak ada salah seorang yang mendominasi, dan bergiliran mencatat hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok (Johnson 

dan Johnson, 2002)
.
 

Pengukuran tanggung jawab siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat dilihat dari bagaimana siswa mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan, dapat dipercaya dan diandalkan, tidak pernah membuat alasan atau menyalahkan orang lain atas 

perbuatannya, membantu teman secara sukarela, dan melakukan sesuatu untuk membantu menjaga kebersihan kelas selama 

proses belajar mengajar berlangsung (Nur      ). 

 

METODE 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah “One Shot Case Study” yaitu eksperimen yang dilakukan pada satu 

kelompok saja tanpa adanya kelompok pembanding dan tanpa pre-test. Penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol. 

Peneliti melakukan sesuatu perlakuan (tindakan) pada satu kelompok sampel untuk satu periode waktu tertentu. Selama 

proses pemberian perlakuan dan pada akhir proses, tindakan yang dilakukan itu diamati atau dievaluasi, dan perubahan yang 

terjadi diklaim sebagai akibat dari perlakuan (tindakan) yang dilaksanakan. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

XI IPA 3 SMA Negeri 1 Manyar Gresik tahun ajaran 2012-2013 pada materi pokok hidrolisis. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode observasi. Observasi diakukan 

oleh 8 orang pengamat dengan menggunakan lembar observasi. Pengamatan aktivitas siswa meliputi aktivitas 

mendengarkan penjelasan guru, bertanya, berpendapat, kegiatan yang mencerminkan learning community, presentasi, 

membuat kesimpulan, dan aktivitas yang tidak relevan seperti bergurau dan mengantuk. Data pengamatan perilaku 

tanggung jawab siswa selama kegiatan belajar mengajar dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh 

menggunakan kriteria seperti Tabel 1. 

 

Tabel 1 Kriteria Penilaian Perilaku Berkarakter 

Nilai Keterangan  

  Siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 

konsisten.  

  Siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan 

mulai konsisten. 

  Siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator tetapi belum konsisten. 

  Siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator. 

Kemendiknas
 
     a) 

 

Data hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dianalisis dengan menggunakan persentase waktu rata-rata dengan 

cara: 
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Data hasil pengamatan karate tanggung jawab tiap siswa yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk nili rata-rata 

dengan rumus: 

                                               
              

                        
       

Hasil rata-rata perilaku berkarakter siswa yang diperoleh selanjutnya diinterpretasikan seperti Tabel 2. 

 

Tabel 2 Interpretasi Nilai Rata-rata Karakter Tanggung Jawab Siswa 

 

Kemendiknas (2010a) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang data yang diperoleh selama proses penelitian.  

Hasil rata-rata persentase aktivitas siswa disajikan pada Tabel 3, sedangkan rata-rata persentase tanggung jawab siswa 

yang diperoleh dari hasil pengamatan disajikan pada Tabel 4. 

Jumlah siswa yang mendapatkan kategori tertentu dari hasil pengamatan karakter tanggung jawab mereka baik pada 

pertemuan I dan pertemuan II disajikan pada Gambar    

 

 
Gambar 1. Jumlah Siswa dengan Kategori Karakter Tanggung  Jawab 
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Tabel 3 Rata-Rata Persentase Waktu Aktivitas Siswa 

No. Aktivitas yang Diamati 
Persentase Aktivitas Siswa 

Pert. I Pert. II 

  Siswa mendengarkan/ memperhatikan 

penjelasan guru 

          

  Siswa mengajukan pertanyaan         

  Siswa menyatakan pendapat         

Kegiatan yang mencerminkan Learning Community 

4a Siswa tetap fokus pada tugas kelompok         

4b Siswa bekerja secara kooperatif dengan para anggota 

kelompok lainnya 

          

4c Setiap kelompok mencapai keputusan kelompok untuk 

setiap masalah 

        

4d Setiap kelompok meyakinkan bahwa setiap orang dalam 

kelompok memahami solusi yang ada sebelum 

melangkah lebih jauh 

        

4e Siswa mendengarkan orang lain dengan baik dan 

mencoba memanfaatkan ide-ide mereka 

        

4f Siswa berbagi kepemimpinan dalam kelompok         

4g Setiap kelompok memastikan setiap orang ikut 

berpartisipasi dan tidak ada salah seorang yang 

mendominasi 

        

4h Siswa bergiliran mencatat hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh kelompok 

         

Persentase waktu yang digunakan siswa untuk aktivitas yang 

mencerminkan learning community 
        

  Siswa mempresentasikan hasil belajar kelompok         

  Siswa merespon pendapat/jawaban dari kelompok lain         

  Siswa menyimpulkan materi yang dipelajarinya         

  Aktivitas yang tidak relevan (bergurau, berjalan-jalan, 

mengantuk) 

        

Jumlah         

 

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa waktu yang digunakan siswa untuk melakukan aktivitas yang 

mencerminkan learning community pada pertemuan I sebesar 57,1% dan pada pertemuan II sebesar 66% dari total waktu. 

Persentase waktu yang digunakan untuk aktivitas yang mencerminkan learning community meningkat dari pertemuan I ke 

pertemuan II. Hal ini disebabkan pada pertemuan kedua siswa membutuhkan waktu lebih banyak dalam berdiskusi dengan 

kelompoknya dalam menyelesaikan tugas, dan mereka sudah terlatih untuk melakukan kemampuan-kemampuan yang 

merupakan indikator learning community maupun indikator karakter tanggung jawab.  

Aktivitas siswa yang mencerminkan learning community secara tidak langsung telah melatih siswa untuk bertanggung 

jawab baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini disebabkan saat mereka berhasil mewujudkan learning 

community secara tidak langsung mereka juga mengaplikasikan indikator-indikator tanggung jawab individu maupun 

kelompok.  
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Tabel 4. Hasil Pengamatan Karakter Tanggung Jawab Siswa 

No. 

Siswa 

Nilai 
Kenaikan 

Pert. I Ket. Pert. II Ket. 

    MB     MB Naik 

     MB   MB Tetap 

       MB     MK Naik 

    MB     MB Naik 

       MB     MK Naik 

       MB     MK Naik 

      MK     MK Naik 

       MB     MK Naik 

       MB     MK Naik 

      MB     MK Naik 

       MB     MB Tetap 

       MK     MK Naik 

     MB     MB Naik 

     MB     MK Naik 

     MB   MB Tetap 

     MB   MB Tetap 

       MB     MK Naik 

       MB     MK Naik 

      MK     MK Tetap 

       MK     MK Naik 

     MB     MK Naik 

     MB     MK Naik 

     MB     MK Naik 

     MB     MK Naik 

       MB   MB Naik 

       MB     MK Naik 

       MK     MK Tetap 

      MB     MB Naik 

     MB     MK Tetap 

      MB     MK Naik 

     MB     MB Naik 

    MB   MB Tetap 

     MB   MB Tetap 

Persentase Jumlah Siswa yang 

Mengalami Kenaikan Nilai Karakter 

Naik     % 

Tetap       

 

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa pada pertemuan I terdapat 5 siswa yang memperoleh nilai karakter 

dengan kategori memudidaya (MK) dan 28 siswa memperoleh kategori mulai berkembang (MB). Pada pertemuan II, terjadi 

penurunan jumlah siswa yang memperoleh kategori mulai berkembang menjadi 12 siswa, dan jumlah siswa yang 

memperoleh kategori membudidaya naik menjadi 21 siswa. Selain itu pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa sebanyak 72,7% 

siswa mengalami kenaikan nilai karakter tanggung jawab dari pertemuan I ke pertemuan II dan 27,3% siswa tidak 

mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai karakter tanggung jawab. 

Terjadinya kenaikan nilai karakter tanggung jawab siswa ini juga sebanding dengan kenaikan rata-rata waktu yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan yang mencerminkan learning community. Waktu yang digunakan siswa untuk 

melakukan aktivitas yang mencerminkan learning community pada pertemuan I lebih banyak pada pertemuan II sebesar  

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Manyar Gresik mampu 

menunjukkan karakter tanggung jawab selama dilakukan implementasi strategi learning community dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada materi hidrolisis. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa penerapan prinsip learning 

community di dalam kegiatan pembelajaran dapat mengembangkan berbagai karakter, salah satunya adalah tanggung jawab 

(Kemendiknas). 

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat beberapa siswa yang tidak mengalami kenaikan nilai karakter tanggung jawab. 

Seperti siswa nomor 4, 7, 25, 27, dan 29. Nilai karakter siswa-siswa tersebut relatif tetap, namun masih dibawah nilai 2,1. 

Hal ini disebabkan rendahnya nilai siswa pada indikator tanggung jawab siswa yaitu tidak membuat alasan atau 
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menyalahkan orang lain dan dapat dipercaya atau diandalkan. Siswa nomor 4, 7, dan 25 mendapat nilai 0 pada indikator 

tidak membuat alasan atau menyalahkan orang lain dan, sedangkan siswa nomor 16 dan 27 mendapatkan nilai 1 pada 

indikator tidak membuat alasan atau menyalahkan orang lain dan nilai 2 pada indikator dapat dipercaya atau diandalkan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa yaitu waktu yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan yang 

mencerminkan learning community sebesar 57,1% pada pertemuan I dan 66% pada pertemuan II. Hasil pengamatan 

karakter tanggung jawab pada pada pertemuan I terdapat 5 siswa yang memperoleh nilai karakter dengan kategori 

membudidaya dan 28 siswa memperoleh kategori mulai berkembang. Pada pertemuan II, terjadi penurunan jumlah siswa 

yang memperoleh kategori mulai berkembang menjadi 12 siswa, dan jumlah siswa yang memperoleh kategori 

membudidaya naik menjadi 21 siswa. Sebanyak 72,7% siswa mengalami kenaikan nilai karakter tanggung jawab dari 

pertemuan I ke pertemuan II dan 27,3% siswa tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai karakter tanggung jawab. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terwujudnya learning community dapat meningkatkan 

karakter tanggung jawab siswa. 

Untuk memudahkan pengamatan dan untuk menghindari aktivitas siswa yang tidak relevan, maka sebaiknya jumlah 

anggota kelompok dalam satu kelompok tidak lebih dari 4, sehingga learning community maupun karakter tanggung jawab 

siswa dapat tercapai. Selain itu, disarankan kepada guru untuk lebih mendorong siswa dalam melakukan indikator tanggung 

jawab yaitu tidak membuat alasan atau menyalahkan teman dan dapat dipercaya atau diandalkan.  
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ABSTRAK 
 

Sianida adalah zat beracun yang sangat mematikan yang menyebabkan banyak penyakit bahkan kematian. 
Banyaknya kasus keracunan yang disebabkan oleh kandungan sianida dalam berbagai bahan pangan membutuhkan 
ketersediaan test kit sianida untuk menganalisa sianida secara cepat dan mudah. Pengaruh pH dan konsentrasi ninhidrin 

dioptimasi. Optimasi pH dilakukan dengan mengkondisikan kompleks hidrindantin menggunakan larutan NaOH untuk 

menghasilkan pH 9-14 yang kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer sinar tampak. Sedangkan untuk 

optimasi konsentrasi ninhidrin dilakukan dengan memvariasikan konsentrasi ninhidrin pada kisaran 0,5-3,5 % dengan 

interval 0,5 pada kondisi pH optimum.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pH optimum untuk pembentukkan 

kompleks hidrindantin adalah 12, sedangkan konsentrasi ninhidrin optimum adalah 1%. Test kit yang dibuat dapat 

digunakan untuk menganalisis kandungan sianida dalam ketela pohon dengan konsentrasi 1-10 ppm dan teskit ini telah 

berhasil diaplikasikan untuk mengukur kandungan sianida pada singkong. 

 

Kata kunci: ninhidrin, hidrindantin, sianida, test kit, pengaruh pH 

 

ABSTRACT 

 
Cyanide is a highly toxic substance which causing many disease moreover death. The high number cases of 

poisoning caused by cyanide in a variety of foodstuffs requires the availability of test kits as a mean analyze cyanide 

quickly and easily in order to obtain of cyanide test kit. The effect of pH and concentration of ninhydrin were 

optimized. Optimization of pH was done by conditioning hidrindantin complex using NaOH solution to obtain pH of  9-

   followed as measuring the absorbance using visible spectrophotometer at wavelength of 590 nm. While for the 

optimization of ninhydrin concentration was performed by varying the concentration of ninhydrin in the range from 0.5 

to 3.5% with 0.5% interval at the optimum pH conditions. The results showed that the optimum pH for complex 

formation of hidrindantin was 12, while the optimum concentration of ninhydrin was     The proposed test kit can be 

determine cyanide at the range 1-10 ppm and this test kit has been successfully applied for measuring cyanide in 

cassava.  

 

Keywords: nynhidrin, hidrindantin, cyanide, test kit, effect of pH 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Senyawa sianida yang ditemukan di alam umumnya dalam bentuk sintetis, terutama dalam bentuk HCN, NaCN, 

KCN, dan Ca(CN) . HCN adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan merupakan jenis racun yang paling cepat 

aktif dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian dalam waktu beberapa menit (akut)     Lebih dari 2.000 

spesies tanaman mengandung glikosida sianogen dengan 25 macam sianogennya dan kandungan sianidanya 

bervariasi   . Banyaknya kasus keracunan yang disebabkan oleh kandungan sianida dalam berbagai bahan pangan serta 

metode standar untuk mendeteksi kandungan sianida, seperti spektrofotometri UV dan spektrofotometri UV-Vis dapat 

mendeteksi kandungan sianida dalam jumlah renik[ ] memerlukan keahlian khusus maka ketersediaan test kit sianida 

sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya keracunan akibat mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung 

sianida.  

Pembuatan test kit merupakan alternatif metode yang akan dilakukan. Test kit merupakan suatu alat yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi kadar suatu senyawa dengan cukup akurat yang mudah digunakan dan dioperasikan oleh 

berbagai kalangan, Test kit merupakan pengembangan dari metode penentuan sianida menggunakan ninhidrin sebagai 

pereaksi dalam suasana basa sehingga dihasilkan kompleks hidrindantin berwarna. Metode ini sangat sensitif, 
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umumnya bebas dari gangguan spesi lain, juga tidak membutuhkan pemanasan atau ekstraksi. Hidrindantin 

menghasilkan kompleks bewarna merah ketika pH mencapai 8-12 (hidrindantin bentuk III, ion monovalen) dan 

bewarna biru pada panjang gelombang 590 nm saat pH larutan 11-13 (hidrindantin bentuk IV-V, ion divalen)[ ]. Salah 

satu metode untuk penentuan sianida berdasarkan reaksi sianida dengan ninhidrin yang menghasilkan kompleks 

hidrindantin, hidrindantin dapat membentuk 2-siano-    3-trihidroksi-2H apabila bereaksi dengan sianida yang lain. 

Senyawa ini merupakan senyawa yang sangat tidak stabil terutama ketika kandungan oksigen berlimpah[ ].  

Prinsip kerja pembuatan test kit sianida adalah Sampel sianida standar 1000 ppm dalam Na CO  (pH9-11) agar 

sianida berada dalam bentuk  stabilnya dan tidak menguap sebagai HCN, karena sianida akan berada dalam bentuk 

sebagai CN
-
 pada pH>10. Sampel sianida standar 1000 ppm dalam Na CO  (pH 9-11) dibuat sebagai larutan sianida 

standar yang akan direaksikan dengan pereaksi ninhidrin 1%. Larutan NaOH 1 M dibuat untuk mengkondisikan larutan 

pada pH yang lebih tinggi (12-     Kompleks hidrindantin terbentuk ketika sianida direaksikan dengan ninhidrin  

membentuk warna merah (pH berkisar 9-11) dan berwarna biru pada kondisi sangat basa (pH berkisar 12-     Pada 

penelitian ini,test kit yang dibuat akan dioptimasi terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja metode ini, 

yaitu terhadap pengaruh pH dan konsentrasi ninhidrin serta diaplikasikan pada sampel sianida alami dari ketela pohon. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini baik untuk pembuatan test kit maupun optimasi KCN, 

ninhidrin, Na CO , NaOH, ketela pohon (Manihot Utillisima), dan aquadem. 

Peralatan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca analitik, pH-universal, oven, bola hisap, test-tube,  

botol semprot, spektrofotometer sinar tampak, spektrofotometer UV-Vis dan peralatan gelas. 

 

Prosedur  

Preparasi Sampel 

Larutan sianida standar dibuat dengan cara melarutkan KCN 0,25 gram  dalam larutan Na CO  yang dikondisikan 

pada pH 11, larutan Na CO  dibuat dari pelarutan 2,5 gram Na CO  dalam 500 ml aquadem. Konsentrasi sianida 

disesuaikan dengan batas deteksi test kit. 

Sedangkan sampel alami diambil dari mengekstraksi larutan sianida dari ketela pohon dengan cara menghaluskan 

kemudian ditambahkan larutan Na CO  yang dikondisikan pH 11, selanjutnya dilakukan penyaringan, dan dan 

dikondisikan sesuai dengan larutan sianida standar. 

Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Kompleks Hidrindantin 

Kompleks Hidrindantin dibuat dengan mereaksikan KCN 2 ppm dengan 1 ml larutan ninhidrin 1%, selanjutnya 

dikondisikan pada pH 13 dengan penambahan 13 tetes NaOH 1 M. Kompleks hidrindantin yang terbentuk diukur 

absorbansi dengan menggunkan spektrofotometer sinar tampak pada kisaran panjang gelombang 560-620 nm. Panjang 

gelombang maksimum didapatkan dari pengkuruan pada panjang gelombang tertentu yang menghasilkan absorbansi 

maksimum. 

Optimasi pH Kompleks Hidrindantin 

Optimasi pH kompleks hidrindantin dilakukan dengan cara mengkondisikan kompleks hidrindantin 

menggunakan larutan NaOH sehingga dihasilkan pH 9-14 dengan interval 1 diukur absorbansinya dengan 

spektrofotometer sinar tampak pada panjang gelombang maksimum. pH optimum adalah yang memberikan absorbansi 

yang optimum dan digunakan untuk percobaan berikutnya. 

Optimasi Konsentrasi Ninhidrin  
Optimasi konsentrasi ninhidrin dilakukan dengan membuat kompleks hidrindantin menggunakan  panjang 

gelombang maksimum dan pH optimum. Konsentrasi ninhidrin divariasi 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 dan 3,5% yang kemudian 

diukur absorbansinya dengan spektrofotometer sinar tampak pada panjang gelombang maksimum. Konsentrasi 

ninhidrin yang memberikan absorbansi optimum dipilih sebagai konsentrasi ninhidrin optimum. 

Pembuatan Komparator Warna Larutan  
Pembuatan komparator warna larutan dilakukan dengan membuat larutan sesuai dengan komposisi seluruh hasil 

optimasi, kemudian diaplikasikan pada konsentrasi KCN 0-10 ppm dengan interval 1 ppm. 

Pembuatan Test Kit Sianida  
Pembuatan test kit sianida dilakukan dengan membuat komposisi reagen untuk test kit dan menyiapkan seluruh 

peralatan yang dikemas dalam satu set test kit sianida. Test kit sianida selanjutnya diaplikasikan pada sampel sianida 

alami yaitu pada ketela pohon. 

Aplikasi Metode Test Kit untuk Analisis Sianida dalam Ketela Pohon 

Ketela pohon diambil 5 gram yang dipotong kecil-kecil ditambahkan dengan 5 ml larutan Na CO  kemudian 

dikocok. Ekstrak dari ketela pohon diambil kemudian dimasukkan dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 ml ninhidrin 

1% hingga membentuk warna kemerahan. Selanjutnya ditambahkan NaOH 0,1 N hingga pH 12 dan membentuk warna 

biru. Perubahan warna tersebut dibandingkan dengan komparator warna yang telah dibuat sebelumnya, sehingga 

menunjukkan konsentrasi kandungan sianida dalam ketela pohon yang terdeteksi oleh test kit sianida. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Kompleks Hidrindantin 

Penentuan panjang gelombang maksimum kompleks hidrindantin dimaksudkan untuk mendapatkan panjang 

gelombang yang memberikan sensitivitas pengukuran tertinggi. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan 

dengan kondisi pH 13, konsentrasi ninuhidrin 1 % dan waktu pembentukan kompleks 0 menit menggunakan 

Spektrofotometer sinar tampak pada kisaran panjang gelombang 560-620 nm. Hasil pengukuran penentuan panjang 

gelombang maksimum kompleks sianida ditunjukkan pada Gambar 1, dimana absorbansi maksimum kompleks 

hidrindantin yang berwarna biru tercapai pada panjang gelombang 590 nm. Panjang gelombang 590 nm adalah panjang 

gelombang warna komplementer dari larutan yang diukur (biru). Warna komplementer yang diserap oleh kompleks 

hidrindantin adalah warna orange yang mempunyai kisaran panjang gelombang 580-650 nm.  Panjang gelombang 

maksimum ini digunakan untuk optimasi selanjutnya. 

 

 
Gambar  . Grafik Panjang Gelombang Maksimum Kompleks Hidrindantin 

 

Optimasi pH Kompleks Hidrindantin 

pH sangat berpengaruh terhadap warna kompleks hidrindantin, optimasi pH dilakukan untuk mendapatkan 

intensitas warna hidrindantin yang paling tinggi.  Optimasi pH kompleks ninhidrin dilakukan pada kisaran pH 9-14 

dengan interval pH 1, selanjutnya diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer sinar tampak pada panjang 

gelombang maksimum 590 nm. Hasil pengukuran tersebut tercantum pada Gambar 2. 

 

 
Gambar  . Grafik Optimasi pH 

 
Absorbansi dari kompleks hidrindantin yang berwarna biru mencapai titik otimum pada pH 12 dengan 

penambahan larutan NaOH 0,1N sebanyak 11 tetes. Selain dari absorbansi, dilihat dari intensitas  warna yang 

dihasilkan dari kompleks hidrindantin. Kondisi pH optimum 12 (11 tetes NaOH) digunakan untuk optimasi selanjutya. 

 

Optimasi Konsentrasi Ninhidrin 

Optimasi konsentrasi ninhidrin dilakukan untuk mengetahui kecukupan/ stoikiometri reaksi ninhidrin yang 

dibutuhkan oleh sianida untuk membentuk kompleks hidrindantin.  Percobaan ini dilakukan pada kondisi optimum 

sebelumnya, yaitu panjang gelombang 590 nm, pH 12 dan waktu pengukuran 5 menit  dengan konsentrasi ninhidrin 

0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 dan 3,5% masing-masing sebanyak 20 tetes. Konsentrasi sianida standar yang digunakan dalam 

optimasi kondisi analisis tetap yaitu 2 ppm. Hasil pengukuran absorbansi tercantum pada Gambar 3. 
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Gambar  . Grafik Optimasi Konsentrasi Ninhidrin 

 

Berdasarkan Gambar 3 konsentrasi optimum ninhidrin untuk membentuk kompleks hidrindantin adalah 1%. 

Terlihat peningkatan  konsentrasi ninhidrin 5% menjadi 1 % menunjukkan peningkatan  nilai absorbansi yang cukup 

signifikan, sedangkan pada konsentrasi ninhidrin 1%, 1,5%, 2% dan 2,5% tidak menunjukkan perbedaan nilai 

absorbansi yang signifikan. Konsentrasi ninhidrin 1% sudah cukup untuk mereaksikan sianida menjadi hidrindantin 

dan merupakan konsentrasi optimum ninhidrin untuk membentuk kompleks hidrindantin. 

Pembuatan Komparator Warna Larutan dan Pembuatan Test Kit Sianida 

Kondisi optimum yang telah diperoleh dari percobaan yaitu panjang gelombang maksimum 590 nm, pH 12 dan 

konsentasi ninhidrin 1 % diaplikasikan untuk pembuatan metode analisis sianida berbasis test kit. Komparator warna 

dibuat sebagai pembanding dimana intensitas warna proporsional terhadap konsentrasi sianida. Komparator warna 

digunakan sebagai alat bantu dalam menentukan konsentrasi sianida dalam test kit sianida 

 

 
Gambar  . Komparator Warna Larutan 

 

Setelah kondisi optimum metode analisis sianida berbasis test kit tercapai, selanjutnya diterapkan untuk 

pembuatan test kit sianida yang dilakukan dengan membuat komposisi reagen dan peralatan untuk dikemas dalam satu 

set test kit sianida.  

Aplikasi Metode Test Kit untuk Analisis Sianida dalam Ketela Pohon  

Berdasarkan optimasi yang telah dilakukan kemudian diaplikasikan pada sampel alami yang berasal dari ketela 

pohon. Hasil ekstrak ketela pohon yang telah ditambahkan ninhidrin 1% dan NaOH mengalami perubahan warna yang 

ditunjukkan oleh Gambar 5. Hal ini menunjukkan adanya kandungan sianida dalam ketela pohon yang terdeteksi oleh 

test kit sianida.  

 

 

 

 

 
 

Gambar  . (a) Sampel alami diekstrak dengan larutan Na CO , (b) Setelah penambahan ninhidrin 1%, (c) Setelah 

penambahan NaOH 

 

Untuk mengetahui kadar sianida dalam sampel alami dilakukan dengan cara membandingkan warna larutan yang 

diperoleh dengan komparator warna (Gambar 4). Warna yang sesuai menunjukkan konsentrasi sianida dalam sampel 

yang diukur. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil beberapa optimasi yaitu panjang gelombang 

maksimum hidrindantin adalah 590 nm dengan pH optimum adalah 12, dan konsentrasi ninhidrin optimum adalah     

Test kit yang dibuat dapat digunakan untuk menganalisis kandungan sianida dalam ketela pohon dengan konsentrasi 1-

10 ppm dan teskit ini telah berhasil diaplikasikan untuk mengukur kandungan sianida pada ketela pohon. 

 

 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 
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ABSTRAK 

 
Metode penentuan merkuri (Hg(II)) secara spektrofotometri telah berhasil dikembangkan berdasarkan  pada 

penurunan absorbansi kompleks [Fe(SCN)]
   

sebagai akibat dari pengikatan tiosianat (SCN
-
) oleh ion Hg(II) 

membentuk kompleks [Hg(SCN) ]
 -

. Sisa SCN
-
 selanjutnya dikomplekskan dengan ion besi (Fe(III)) menghasilkan 

kompleks merah [Fe(SCN)]
   

yang dapat dideteksi menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang     nm. 

Parameter kimia seperti variasi konsentrasi larutan SCN
-
 dan (Fe(III)) dioptimasi untuk meningkatkan sensitifitas 

pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi larutan SCN
-
 dan Fe(III) dapat 

meningkatkan intensitas warna kompleks [Fe(SCN)]
  

 dan sensitifitas dengan konsentrasi optimum masing-masing 

adalah    dan  58 ppm. Pada kondisi tersebut, metode ini dapat digunakan untuk pengukuran Hg(II) 1-30 ppm. 

 

Kata kunci: merkuri(II), spektrofotometri, tiosianat, besi(III), kompleks 

 

ABSTRACT 

 
A new spectrophotometric method for mercury (Hg(II)) determination has been successfully developed based 

on the decrease of the absorbance of [Fe(SCN)]
  

 complex as a result of tiocyanate (SCN
-
) binding by Hg(II) ion to 

form [HgSCN ]
 - 

complex. The excess SCN
-
 is then complexed by iron (Fe(III)) ion to form a red [Fe(SCN)]

   
complex, 

which can be detected spectrophotometrically at a wavelength of     nm. The chemical parameters, such as 

concentration of SCN
-
 and Fe(III) solutions were optimized with respect to sensitivity. The result showed that 

increasing the concentration of SCN
-
 and (Fe(III)) solutions increased the both of colour intensity of red [Fe(SCN)]

   

complex and sensitivity with optimum concentrations of each of 1  and 58 ppm, respectively. In the optimum 

conditions, the method can be used for Hg(II) determination from 1-30 ppm. 

 

Keywords: mercury(II), spectrophotometry, thiocyanate, iron (III), complex 

 

PENDAHULUAN 

 

Merkuri (Hg) merupakan logam berat yang bersifat racun tinggi apabila dibandingkan logam berat lain. Hg dalam 

bentuk metil merkuri akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh dan ikut bersama aliran darah menuju ke otak sehingga 

otak akan mengalami gangguan baik mental maupun fisik [1]. Pemakaian Hg sangat luas digunakan dalam berbagai 

industri seperti cat, bidang pertanian, kosmetik, pemutih, penambalan gigi dan penambangan emas rakyat atau Gold 

Small Scale Mining (GSM). Penambangan emas ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan berkembang pesat 

beberapa tahun terakhir dengan menggunakan metode agalmasi untuk mendapatkan emas yang lebih murni. Kadar 

merkuri yang terukur pada penambangan emas murni di Sumbawa dan Lombok pada tahun 2011 tercatat sebesar 995 

mg kg
- 

 dan 88,6 mg kg
- 
   ]. Sedangkan kadar merkuri maksimum yang diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 adalah 0,001 mg/dm
 
.  Akibat penggunaan merkuri yang 

melebihi batas aman tersebut kondisi perairan semakin buruk dan ekosistem laut menjadi rusak serta dapat 

mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf, terganggunya kerja enzim, rusaknya selaput dinding (membran) sel, 

bronkhitis dan rusaknya paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, monitoring terhadap kadar 

merkuri sangat diperlukan untuk mencegah keracunan merkuri dan pencemaran lingkungan. 

 Penentuan Hg secara umum menggunakan cold vapour atomic absorption   ]. Metode tersebut memiliki akurasi 

dan presisi yang tinggi dan dapat menentukan Hg dalam skala yang kecil (hingga ng/L) namun metode tersebut 

memerlukan keahlian analisis dalam mengoperasikan dan menggunakan instrumentasi yang mahal. Oleh sebab itu, 

metode spektrofotometri dalam penentuan Hg menjadi lebih popular dan banyak dikembangkan terutama di negara 
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berkembang   ]. Reagen pengompleks yang telah dikembangkan dalam penentuan Hg seperti ditizon, iodidia-rhodamin 

B, diacetyl monoxime isonicotinoyl hydrazone (DMIH), diphenylthiocarbazone, anthrone phenylhydrazone (APH) 

  ,     ]. Penentuan Hg menggunakan reagen ditizon dan iodide-rhodamin B terlebih dahulu dilakukan ekstraksi 

dengan pelarut organik [4]. Sedangkan untuk mendapatkan reagen DMIH dan diphenilthiocarbozone harus melakukan 

sintesis dan kondensasi terlebih dahulu     ]. Oleh sebab itu diperlukan reagen pengompleks alternatif lain yang tidak 

memerlukan tahapan ekstraksi, sintesis maupun kondensasi agar tidak memerlukan tahapan pengerjaan yang rumit dan 

dapat menghemat waktu.  

Tiosianat (SCN
-
) merupakan salah satu ligan yang dapat berikatan dengan logam Hg(II) membentuk kompleks 

stabil [Hg(SCN) ]
  

. Disamping itu, tiosianat  juga dapat berikatan dengan ion besi (Fe(III)) membentuk membentuk 

kompleks berwarna merah Fe(SCN)]
  

 pada pH di bawah 2 sehingga dapat diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometri pada panjang gelombang 460-    nm. Hal inilah yang mendasari metode penentuan merkuri (Hg(II)) 

secara spektrofotometri berdasarkan pada penurunan absorbansi kompleks [Fe(SCN)]
   

sebagai akibat dari pengikatan 

tiosianat (SCN
-
) oleh ion Hg(II) membentuk kompleks [Hg(SCN) ]

 -
. Parameter kimia seperti variasi konsentrasi 

larutan SCN
-
 dan Fe(III) dioptimasi untuk meningkatkan sensitifitas pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan konsentrasi larutan SCN
-
 dan Fe(III) dapat meningkatkan intensitas warna kompleks [Fe(SCN)]

   
dan 

sensitifitas dengan konsentrasi optimum masing-masing adalah    dan 58 ppm. Pada kondisi tersebut, metode ini dapat 

digunakan untuk pengukuran Hg(II) 1-30 ppm. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan dan Peralatan  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah produksi E-Merck seperti HgCl , KSCN, HNO , Fe(NO )   

HNO  p.a       dan aquadem. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotonic 20. 

Prosedur Kerja 

Optimasi Tiosianat (SCN-) 

Optimasi konsentrasi SCN
- 
 dilakukan dengan memipet Hg 100 ppm sebanyak 0,2 mL dan dimasukkan ke dalam 

labu ukur 10 mL. Kemudian ditambahkan HNO  2M hingga pH 1. Lalu ditambahkan SCN
-
 dengan konsentrasi sebesar 

4, 7, 12, dan 22 ppm dan ditambahkan 0,58 mL larutan Fe
  

 1000 ppm. Selanjutnya ditambahkan akuadem hingga 

tanda batas. Lalu dilakukan pembacaan absorbansi menggunakan spectronik 20 pada λmax 470 nm.  

 

Optimasi Besi (Fe((III)) 

Optimasi Fe
  

 dilakukan dengan memipet Hg 100 ppm 0,2 mL kemudian dilakukan dengan prosedur yang sama 

sesuai  optimasi konsentrasi SCN- dengan menggunakan konsentrasi SCN
-
 optimum. Variasi penambahan Fe

  
 

dilakukan dengan konsentrasi sebesar      , 29, 38, 48, dan 58 ppm. 

 

Pembuatan Kurva Kalibrasi 

 Pembuatan kurva kalibrasi dilakukan sama dengan penambahan SCN
- 
dan Fe(III) sesuai hasil percobaan 1 dan 

2. Pembacaan absorbansi dilakukan pada λ 470 nm menggunakan spectronik 20. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan Hg(II) secara spektrofotometri berdasarkan pada penurunan absorbansi kompleks [Fe(SCN)]
   

sebagai 

akibat dari pengikatan tiosianat (SCN
-
) oleh ion Hg(II) membentuk kompleks [Hg(SCN) ]

 -
. Sisa SCN

-
 selanjutnya 

dikomplekskan dengan ion besi (Fe(III)) menghasilkan kompleks merah [Fe(SCN)]
   

 sesuai reaksi pada Gambar 1. 

Kompleks tersebutkemudian diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 

    nm. Semakin tinggi konsentrasi Hg(II) dalam larutan maka kompleks [Hg(SCN) ]
 -

 yang dihasilkan semakin 

banyak sehingga semakin sedikit sisa tiosianat dalam larutan. Akibatnya semakin sedikit kompleks [Fe(SCN)]
   

yang 

terbentuk dalam larutan sehingga absorbansi kompleks iodium-amilum semakin menurun. 

 

Hg (II) + 4SCN
-
(berlebih)  [Hg(SCN) ]

 - 

       SCN
 –

(sisa) + Fe
                

   [Fe(SCN)]
  

(merah) 

 

Gambar 1. Prinsip Reaksi 

 

Optimasi Tiosianat (SCN
-
) 

Penentuan optimasi sisa SCN
-
 dilakukan karena larutan SCN

-
 merupakan reagen yang akan dikomplekskan 

dengan Hg
  

 sehingga banyaknya ion SCN
-
 menentukan jumlah kompleks Fe(SCN)]

  
yang terbentuk sesuai reaksi 

pada Gambar 1. Hasil penelitian optimasi konsentrasi SCN
-
 disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 diketahui 

bahwa semakin tinggi konsentrasi SCN
-
 maka kompleks [Fe(SCN)]

   
yang dihasilkan semakin banyak, akibatnya 

semakin meningkat absorbansinya sampai 1  ppm dan stabil dengan penambahan sampai    ppm. Pada penelitian ini 

konsentrasi SCN
- 
   ppm sebagai kondisi optimum karena memiliki absorbansi optimum pada konsentrasi SCN- 

terkecil.  
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Gambar 2. Pengaruh konsentrasi SCN

-
 (ppm) terhadap absorbansi pada Hg(II) 2 ppm 

 

Optimasi Fe(III) 

Optimasi konsentrasi Fe(III) dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Fe(III) terhadap kompleks stabil 

[Fe(SCN)]
  

 yang diketahui melalui absorbansi yang dihasilkan dari pengukuran. Pengaruh konsentrasi Fe(III) terhadap 

absorbansi kompleks [Fe(SCN)]
   

ditunjukkan pada Gambar  . Berdasarkan Gambar   diketahui bahwa semakin tinggi 

konsentrasi Fe(III) maka intensitas warna kompleks [Fe(SCN)]
   

semakin meningkat akibatnya absorbansinya semakin 

meningkat pula sehingga konsentrasi Fe(III) optimum adalah 58 ppm. Pada kondisi optimum tersebut menunjukkan 

bahwa peningkatan absorbansi yang proporsional terhadap penambahan Hg 1-30 ppm (Gambar    . 

 

 
Gambar  . Pengaruh konsentrasi Fe(III) terhadap absorbansi pada Hg(II) 2 ppm 

 

Hasil optimasi konsentrasi tiosianat dan Fe(III) masing-masing adalah 1  dan 58 ppm. Pada kondisi optimum 

tersebut, metode ini dapat digunakan untuk pengukuran Hg(II) 1-30 ppm yang ditunjukkan pada Gambar  . 

Berdasarkan Gambar   menunjukkan liniearitas Hg(II)  -   dan 10-30 ppm dengan regresi linier masing-masing adalah 

(R
 
) 0,999 dan 0,992. Dengan demikian pengukuran Hg dalam  sampel menggunakan rumus y = -0,013x+0,393 jika 

kandungan Hg(II) dalam sampel 1-10 ppm dan menggunakan rumus 

y = -0,013x+0,393 jika kandungan Hg(II) dalam sampel 10-30 ppm. 
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Gambar  . Linieritas pengukuran Hg(II) pada kondisi optimum 

 

 

KESIMPULAN 

 

Pengaruh tiosianat dan Fe(III) terhadap penentuan merkuri (Hg(II)) secara spektrofotometri dapat diamati 

berdasarkan  pada penurunan absorbansi kompleks [Fe(SCN)]
   

sebagai akibat dari pengikatan tiosianat (SCN
-
) oleh 

ion Hg(II). Peningkatan konsentrasi SCN dan Fe(III) dapat meningkatkan intensitas warna kompleks [Fe(SCN)]
  

 

dengan konsentrasi SCN dan Fe masing-masing adalah    dan 58 ppm, metode ini dapat digunakan untuk pengukuran 

Hg(II) 1-30 ppm. 
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ABSTRAK 

 

Metode penentuan merkuri (Hg(II)) secara spektrofotometri telah berhasil dikembangkan berdasarkan  pada 

penurunan absorbansi kompleks iodium-amilum sebagai akibat dari pengikatan iodida(I
-
) oleh ion Hg(II) membentuk 

kompleks [HgI ]
 -

. Sisa I
-
 selanjutnya dioksidasi oleh iodat(IO 

-
)menjadi iodium(I ) dan dengan penambahan amilum 

menghasilkan kompleks biru I -amilumyang dapat dideteksi menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 

618 nm. Parameter kimia seperti variasi konsentrasilarutan I
-
 dan IO 

-
 dioptimasi untuk meningkatkan sensitifitas 

pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi larutanI
-
meningkatkan intensitas warna 

kompleks I -amilum, namun menurunkan sensitifitas (slope menurun). Peningkatan konsentrasi larutan IO 
- 

meningkatkan intensitas warna kompleks I -amilum dan sensitifitas. Konsentrasi optimum larutanI
- 
dan IO  

-
 masing-

masing adalah    dan 3 ppm.Pada kondisi tersebut, metode ini dapat digunakan untuk pengukuran Hg(II) 1-9 ppm. 

 

Kata kunci: merkuri(II), spektrofotometri, iodida, iodat, kompleks, iodium-amilum  

 

ABSTRACT 
 

A new spectrophotometric method for mercury (Hg(II)) determination has been successfully developed based 

on the decrease of the absorbance of starch-iodine as a result of iodide(I
-
) ion binding by Hg(II) ion to form  [HgI ]

 - 

complex. The excess I
-
 is then oxidized by iodate(IO 

-
) to form iodine(I ) prior to the addition of starch solution, and a 

blue starch-I complex was detected spectrophotometrically at a wavelength of     nm. The chemical parameters, such 

as concentration of I
-
 and IO 

-
solutions were optimized with respect to sensitivity. The result showed that increasing the 

concentration of I
-
solution increased the colour intensity of blue starch-I  complex, but decreased the sensitivity (slope 

decreased). On other hand, increasing the concentration of IO 
-
solution increased the both of colour intensity of blue -

I  complex and sensitivity.Optimum concentrations of I
-
 and IO 

-
solutionswere15 and 3 ppm, respectively. In the 

optimum conditions, the method can be used for Hg(II) determination from 1-9 ppm. 

 

Keywords: mercury(II), spectrophotometry, iodide, iodate, complex, starch-iodine 

 

PENDAHULUAN 

 

Merkuri (Hg (II)) merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kerusakan otak, 

sistem saraf, dan ginjal.Namun, Hg sangat luas digunakan dalam berbagai industri seperti kosmetik pemutih, 

penambalan gigi, cat, kertas, bidang pertanian dan pada pertambangan emas rakyat atau GSM (Gold Small Scale 

Mining) yang marak ditemukan di Indonesia    .  

Aktivitas-aktivitas manusia tersebut dapat menghasilkan limbah merkuri hingga 10.000 ton/tahun (Badan POM). 

Kontaminasi Hg pada pertambangan emas telah menyebar luas di Pongkor, Jawa Barat, Kulo, Sulawesi Utara dan 

Kalimantan Tengah serta Nusa Tenggara Barat      Oleh sebab itu, monitoring sumber pencemar merkuri di 

pertambangan emas skala kecil sangat diperlukan untuk menghindari keracunan yang bisa berakibat fatal. 

Metode umum untuk analisis Hg menggunakan cold vapour atomic absorption dan spektrofotometri      Metode 

tersebut memiliki akurasi dan presisi yang tinggi tetapi memerlukan keahlian analisis dalam mengoperasikan dan 

menggunakan instrumentasi yang mahal.Metode alternatif lainpenentuan Hg(II) adalah secara tak langsung 

menggunakan metode titrasi EDTA dengan reagen pengompleks sepertiethanethiol, potassium iodide, sodium 

metabisulphite   -  . Muralidhara        melaporkan bahwa Hg(II) membentuk kompleks stabil dalam larutan sebagai 

[HgI ]
 -

. Disamping itu, telah diketahui bahwa ion iodida dapat teroksidasi menjadi iodium dengan oksidator 
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iodatmenghasilkan kompleks iodium-amilumberwarna biru dengan penambahan amilum yang dapat dideteksi 

menggunakan spektrofotometri pada λ     nm    . 

Hal inilah yang mendasari penentuan Hg(II) secara spektrofotometri berdasarkan pada penurunan absorbansi 

kompleks iodium-amilum sebagai akibat dari pengikatan iodida(I
-
) oleh ion Hg(II) membentuk kompleks [HgI ]

 -
. Sisa 

I
-
 selanjutnya dioksidasi oleh iodat(IO 

-
) menjadi iodium(I ) dan dengan penambahan amilum menghasilkan kompleks 

biru I -amilumyang dapat dideteksi menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 618 nm. Untuk 

mengetahui sensitifitas metode maka dilakukan optimasi parameter kimia seperti variasi volume iodida dan iodat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peningkatan volume ion I
-
 menurunkan sensitifitas warna kompleks I -amilum. 

Sebaliknya, peningkatan volume ion IO 
- 
meningkatkan sensitifitas warna kompleks I -amilum.  

 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan dan Peralatan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah produksi E-MercksepertiKI, KIO , HNO  p.a       

amilum dan aquadem. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah spectronic 20 dan spektrofotometer UV-

vis SIMADZU. 

 

Prosedur Penelitian 

Optimasi Iodida 

Optimasi iodida dilakukan dengan memipet Hg 100 ppm  masing-masing sebanyak 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 

0,7; 0,8; 0,9; 1 mL pada labu ukur 10 mL yang berbeda kemudian  ditambahkan 0,3 mL I
-
 500 ppm, 1mL  HNO  1M, 

dan 0,5 mL amilum, serta  0,35 mL IO 
-
 50 ppm.  Selanjutnya ditambahakan akuadem hingga tanda batas dan dikocok 

hingga homogen. Lalu dilakukan pembacaan absorbansi menggunakan spectronic 20 pada λ     nm.  Perlakuan yang 

sama dilakukan pada penambahan I
-
 500 ppm sebanyak 0,35; 0,4; 0,5; 0,6 mL.  

 

Optimasi Iodat 

Optimasi iodida dilakukan sama sesuai hasil percobaan 1 yaitu dengan variasi penambahan IO 
-
 50 ppm 

sebanyak 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6 mL. 

 

Pembuatan Kurva Kalibrasi 

 Pembuatan kurva kalibrasi dilakukan sama dengan penambahan I
- 
dan IO 

- 
sesuai hasil percobaan 1 dan 2. 

Pembacaan absorbansi dilakukan padaλ     nm menggunakan UV-Vis SIMADZU. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan merkuri (Hg(II)) secara spektrofotometri berdasarkan pada penurunan absorbansi kompleks iodium-

amilum sebagai akibat dari pengikatan iodida(I
-
) oleh ion Hg(II) membentuk kompleks [HgI ]

 -
. Sisa I

-
 selanjutnya 

dioksidasi oleh iodat (IO 
-
) menjadi iodium (I ) dan dengan penambahan amilum menghasilkan kompleks biru I -

amilum yang dapat dideteksi menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 618 nm. sesuai reaksi pada 

Gambar  . Semakin tinggi konsentrasi Hg(II) dalam sampel maka semakin banyak dan stabil kompleks [HgI ]
 -

 dalam 

larutan sehingga semakin sedikit sisa iodida dalam larutan. Akibarnya semakin sedikit kompleks iodium-amilum yang 

terbentuk dalam larutan sehingga absorbansi kompleks iodium-amilum semakin menurun. 

Optimasi volume iodida dan iodat dilakukan untuk menentukan volume optimum reagen yang berpengaruh 

terhadap gradasi warna biru kompleks iodium-amilum dan sensitifitas metode berdasarkan slope dari grafik yang 

diperoleh. Optimasi dilakukan pada masing-masing reagen yaitu I
-
    ppm, IO 

- 
50 ppm dengan masing-masing 

volume 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6 mL. 

 

Hg
  

 + 4I
-
(berlebih)             [HgI ]

 - 

5 I
- 

(berlebih)+ IO 
-
 + 6H

+              
3I  + 3H O 

                             I + Amilum    → I -Amilum (biru, λ 618 nm ) 

 

Gambar 1. Prinsip Reaksi Penentuan Hg(II) 

 

Optimasi Iodida 

Berdasarkan reaksi pada Gambar 1 menunjukkan bahwa ion iodida (I
-
) sebagai ligan dalam kompleks [HgI ]

 -
. 

Semakin banyak ion I
-
 dalam larutan makasemakin banyak sisa iodida dalam larutan maka kompleks I -

amilumberwarna biru semakin tajam. Pengaruh  konsentrasi iodida terhadap absorbansi kompleks I -amilum 

ditunjukkan pada Gambar 2 yang menunjukkan bahwa konsentrasi iodida berbanding lurus terhadap absorbansi 

kompleks I -amilum yang semakin meningkat. Namun, bila volume I
-
 yang diamati diterapkan pada pengukuran 

Hg(II), ternyata volume yang memberikan absorbansi tertinggi tidak diambil sebagai optimum, karena penambahan 

iodida 0,3 mL memberikan gradasi warna kompleks iodium-amilum paling jelas pada Hg 1-10 ppm. Pada Gambar   
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menunjukkan penambahan iodida 0,3 mL memberikan gradiasi warna kompleks iodium-amilum paling jelas pada Hg 

1-10 ppm. Hal ini dibuktikan dengan kemiringan garis yang paling tajam (Gambar  ) yang ditunjukkan dengan nilai 

slope paling tinggi sebesar 0,0399 dibandingkan  penambahan iodida yang lain sehingga memberikan sensitivitas yang 

baik. Penambahan iodida 0,35-0,6 mL dapat menurunkan sensitivitas yang ditunjukkan dari semakin kecil nilai slope 

yang dihasilkan. Dengan demikian penambahan 0,3 mL I
-
 500 ppm atau setara dengan 15 ppm merupakan konsentrasi 

iodida optimum. 

 
 

Gambar  .Pengaruh volume penambahan I
- 
terhadap absorbansi kompleks pada Hg(II) 4 ppm 

 

\ 

 

Gambar  . Pengaruhvolume penambahan I
-
(mL)terhadap absorbansi komplespada konsentrasi Hg 1-10 ppm 

 

Optimasi Iodat 

Berdasarkan reaksi pada Gambar 1, terlihat bahwa ion iodat(IO 
-
) berfungsi sebagai oksidator untuk 

mengoksidasi I
-
 menjadi iodium(I ) untuk pembatas kompleks biru I -amilum dengan penambahan amilum. 

Penambahan oksidator IO 
-
 berpengaruh terhadap senyawa kompleks I -amilum. Reaksi pada Gambar 1 menunjukkan 

bahwa penambahan volume IO 
- 
mendorong semakin banyaknya ion I

-
 menjadi I  atau semakin banyak oksidator IO 

-

yang ditambahkan maka akan semakin menggeser reaksi ke arah produk. Proses ini akan berlangsung terus hingga 

jumlah I  yang terbentuk maksimal.  

Pengaruh  konsentrasi iodat terhadap absorbansi kompleks I -amilum ditunjukkan pada Gambar   yang 

menunjukkan bahwa konsentrasi iodat berbanding lurus terhadap absorbansi kompleks I -amilum yang semakin 

meningkat.Berdasarkan data pada Gambar 4 menunjukkan bahwa penambahan volume iodat sebesar 0,6 mL 

memberikan absorbansi tertinggi yang memberikan sensitivitas tinggi untuk dipakai metode analisis Hg. Kondisi 

tersebut juga memberikan gradiasi warna kompleks I -amilum paling jelas pada Hg 1-10 ppm. Hal ini dibuktikan 

dengan kemiringan garis yang paling tajam (Gambar  ) yang ditunjukkan dengan nilai slope paling tinggi sebesar 0,0   

dibandingkan penambahan iodida yang lain sehingga memberikan sensitivitas yang baik. Oleh sebab itu penambahan 

0,3 mL IO 
-
 50 ppm atau setara dengan 3 ppm merupakan konsentrasi iodat yang diputuskan untuk percobaan 

selanjutnya. 
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Gambar  . Pengaruh volume IO 

-
(mL) terhadap absorbansi kompleks pada Hg(II) 4 ppm 

 

 
Gambar  . Pengaruh variasi volume I

-
(mL)terhadap absorbansi padaHg(II)1-10 ppm 

 

Hasil optimasi konsentrasi iodida dan iodat masing-masing adalah 15 dan 3 ppm. Kondisi tersebut digunakan 

sebagai kurva baku untuk pengukuran Hg(II) 1-  ppm yang ditunjukkan pada Gambar   yang mempunyai persamaan 

regresi linier y= -0,0109x+ 0,994 dengan koefisien korelasi (R
 
       . 

 
Gambar 6. Linieritas pengukuran Hg(II) pada kondisi optimum 
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KESIMPULAN 

 

Pengaruh ion iodida terhadap penentuan Hg(II) secara spektrofotometri berdasarkan pada penurunan absorbansi 

kompleks iodium-amilum sebagai hasil dari pengikatan iodida(I
-
) oleh ion Hg(II) adalah menurunkan sensitifitas 

sebaliknya penambahan iodat meningkatkan sensitifitas dan gradasi warna kompleks iodium-amilum. Volume optimum 

ion iodat dan iodida masing-masing adalah    dan 0,6 mL.Pada kondisi tersebut, metode ini dapat digunakan untuk 

pengukuran Hg(II) 1-9 ppm. 
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ABSTRAK 

 

 Kitosan merupakan biopolimer polisakarida yang disintesis dari deasetilasi kitin mempunyai spektrum  luas  

terhadap bakteri gram positif, gram negatif, dan jamur. Dalam upaya ketahanan pangan, pengawetan bahan pangan 

pasca panen sangatlah penting. Pada penelitian ini telah dicoba pengawetan melalui pembuatan tepung,  mengingat 

tepung kentang kaya manfaat. Untuk meningkatkan umur simpan dipilih pengawet alami yang aman bagi kesehatan, 

yaitu kitosan. Potongan kentang kupas direndam pada berbagai konsentrasi larutan kitosan                         

   selama satu jam, selanjutnya potongan kentang dikeringkan dan dijadikan tepung. Untuk mengetahui konsentrasi 

larutan kitosan terbaik sebagai larutan perendam, dilakukan  penyimpanan tepung kentang pada berbagai nilai aktivitas 

air melalui larutan jenuh berbagai garam MgCl , KI, NaCl, KCl, dan BaCl . Ditentukan jumlah koloni kapang per 

minggu pada masing-masing nilai aktivitas air hingga terjadi caking,  dan ditentukan pula kadar air kritisnya dengan 

kontrol tepung tanpa perendaman kitosan. Jumlah koloni terkecil terjadi pada perendaman kitosan 2,5%, yaitu 12x10
  

koloni dengan waktu caking terjadi pada minggu ke-4 dengan kadar air kritis 1,60% . Sedangkan pada kontrol 

diperoleh 185 x 10
 
 koloni dengan waktu caking pada minggu ke-2 dengan kadar air kritis 1,57%. Morfologi jamur 

pada tepung kentang adalah penicillium sp1. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa kitosan 2,5% efektif digunakan 

sebagai anti-jamur pada pembuatan tepung kentang. 

 

Kata kunci: aktivitas air, anti-jamur, kitosan, tepung kentang. 
   

ABSTRACT 

 

Chitosan, which is a polysaccharide biopolymer that is synthesized from the deacetylation of chitin, has a 

broad spectrum against gram positive and gram negative bacteria and fungi. In an effort to enhance food security, 

post-spectrum against gram positive and gram negative bacteria and fungi. In an effort to enhance food security, post-

harvest preservation of foodstuffs is very important. This research has attempted preservation through the manufacture 

of flour, considering the benefits of potato flour. To prolong the shelf life, natural preservative that is safe for health, 

namely chitosan, was chosen. Pieces of peeled potato  was soaked in various concentrations of chitosan solution:  %; 

 %;    %;  %;    %;  % for one hour, then dried and made into flour. To determine the best concentration of 

chitosan solution as soaking solution, potato flour storage is done on the various values of water activity through a 

saturated solution of various salts MgCl , KI, NaCl, KCl, and BaCl . The number of mold colonies per week was 

measured on each of the water activity value until caking occured. As control, also measured was the critical moisture 

content of flour without soaking in chitosan. The smallest number of colonies occurred in    % chitosan soaking, 

which is 12x10
 
 colony with caking occurred at te fourth week with critical water content of 1.60%. Meanwhile, on the 

control was obtained     x   
 
 colony with caking occurred in the second week with a critical water content of 1.57%. 

The morphology of the fungus on potato starch is Penicillium sp1. As a  conclusion, the study showed that    % 

chitosan was effective as an anti-fungal in the manufacture of potato starch.  

 

Keywords: anti-fungal , chitosan , potato starch, water activity. 

 

PENDAHULUAN 

 

Kentang (Solanum tuberosum L) merupakan tanaman Solanaceae yang berasal dari Amerika Selatan. Indonesia 

merupakan negara penghasil kentang terbesar di Asia Tenggara    . Pada pasca panen, kentang mudah membusuk 

karena umur simpannya hanya berkisar 2 minggu pada suhu kamar. Sebagai antisipasi agar tidak mudah membusuk 

umbi kentang diubah menjadi tepung. Pembuatan tepung juga dapat meningkatkan nilai ekonomi petani, dapat  

dimanfaatkan  sebagai  salah satu  cara pengawetan  pasca  panen  untuk  memenuhi  ketahanan  pangan.   

Tepung kentang banyak sekali kegunaannya diantaranya sebagai pengental masakan, memperbaiki  tekstur  dan  

citarasa,  makanan  bayi, farmasi, dan  sebagainya. Kebutuhan  tepung kentang dewasa ini masih  import dari luar yang 
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bahan bakunya berasal dari Indonesia sendiri dan kembali ke indonesia dalam bentuk tepung yang harganya menjadi 

berlipat-lipat. Menurut UUD  Pangan  No.18  2012  Kemandirian  Pangan  didefinisikan  sebagai  “kemampuan  negara 

dan bangsa dalam  memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan 

kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, 

manusia, sosial  ekonomi  dan kearifan lokal secara bermartabat”. Jadi dengan cara ini Indonesia dapat lebih mandiri 

dalam pemenuhan pangan. 

Permasalahan yang timbul pada tepung kentang sering ditumbuhi jamur. Untuk meningkatkan umur simpan yang 

disebabkan oleh jamur maka dilakukan pengawetan dengan menambahkan bahan pengawet yang aman bagi kesehatan, 

diantaranya kitosan. 

Kitosan merupakan biopolimer turunan polisakarida, disintesis dari deasetilasi kitin yang mempunyai gugus 

amina pada posisi C-2 dan gugus hidroksil pada C-3 dan C-  (Gambar 1).  

 

 
 

Gambar 1. Struktur kimia molekul kitosan merupakan turunan polisakarida  (1→   2-amino-2-deoksi-ß-D-glukosa     

 

 

Pada suasana asam (pH dibawah 6),  kitosan lebih mudah larut dan bermuatan positif. Tingginya muatan positif 

ini sangat berpengaruh terhadap kekuatan inhibisi aktivitas mikroba. Interaksi antara muatan positif kitosan pada C-  

dengan muatan negatif permukaan membran sel mikroba dapat menyebabkan (i) perubahan permeabilitas dinding 

membran sel sehingga menyebabkan ketidak seimbangan osmotik intra sel yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba, (ii) hidrolisis peptidoglikan pada membran sel yang menyebakan kebocoran elektrolit intra sel seperti kalium 

dan konstituen protein molekul rendah (protein, asam nukleat glukosa, dan laktat dehidrogenase), dan (iii) dapat 

membentuk khelat dengan unsur renik yang merupakan nutrisi esensial bagi pertumbuhan jamur yang berakibat 

pertumbuhan jamur akan terganggu.  Kitosan sebagai antimikroba alami aman bagi tubuh, mempunyai spektrum yang 

luas  terhadap bakteri gram positif, gram negatif, dan jamur sehingga kitosan dapat  dimanfaatkan diantaranya sebagai 

antimikroba dalam bahan pangan     ]  
Dari uraian di atas, maka pada penelitian ini telah dilakukan penggunaan  kitosan sebagai anti jamur pada tepung 

kentang.  

 

METODE PENELITIAN 

Bahan  
Kitosan, kentang dieng, barium klorida, magnesium klorida, natrium klorida, kalium iodida, kalium klorida,  

kloramfenikol, agar batang, asam asetat, akuades, glukosa. 

       

Peralatan 

Neraca analitik, autoklaf, laminer, oven, alat-alat gelas dasar laboratorium, desikator, cawan petri, pembakar 

bunsen, spatula, dan kawat ose 

 

Prosedur 

Coating kentang menggunakan kitosan 

Disiapkan enam buah wadah, masing-masing diisi 100 g kentang yang telah dikupas dan dipotong tipis-tipis. Ke 

dalam masing-masing wadah tersebut dimasukkan 100 mL larutan kitosan 0; 1,0;                 dan 3% dalam asam 

asetat 1%, dan dibiarkan selama 1 jam. Selanjutnya dikeringkan di dalam oven pada suhu 30°C. 

 

Pembuatan tepung kentang  

Kentang yang sudah melalui proses coating ditumbuk, dihaluskan dan diayak.  

 

Sterilisasi alat 

Alat-alat yang digunakan terlebih dahulu disterilkan pada suhu 121°C dan tekanan 1 atm selama 15 menit.  

 

Pembuatan media potatose dextrose agar (PDA) 

Media agar untuk pertumbuhan jamur dibuat dari 100 g kentang direbus dalam 500 mL air. Kemudian, hasil 

rebusan kentang tersebut disaring. Ke dalam filtrat rebusan kentang tersebut ditambahkan 10 g agar batang  dan 10 g 

dekstrosa, lalu dididihkan. Media yang sudah mendidih tersebut ditambahkan 125 mg dalam 500 mL kloramfenikol 
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untuk mencegah kontaminasi dari bakteri. Media dimasukkan ke dalam botol kemudian disterilkan pada suhu 121°C 

dengan tekanan 1 atm selama 15 menit.  

 

Sterilisasi Media 

Medium yang telah dibuat dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan disumbat dengan kapas. Sebelum dimasukkan 

ke dalam autoklaf, sumbat kapas dibungkus terlebih dahulu dengan menggunakan alumunium foil. Sterlisasi medium 

dilakukan selama 10-15 menit pada suhu autoklaf 121°C. Setelah 15 menit, medium dikeluarkan dari autoklaf dan 

didinginkan terlebih dahulu sampai suhunya turun hingga suhu kamar untuk siap digunakan. 

 

Pembuatan Larutan NaCl fisiologis 

Larutan NaCl fisiologis dibuat dari NaCl      disterilisasi pada suhu 121°C selama 20 menit. 

 

Tahap inokulasi dan perhitungan koloni jamur 
Sebanyak 1 g sampel tepung kentang dan tepung kentang hasil coating dengan kitosan diencerkan dengan 9 mL 

larutan NaCl fisiologis dan dihomogenkan. Suspensi sampel diencerkan kembali hingga pengenceran   
 
    

 
    

 
, dan 

  
 
. Sampel hasil pengenceran masing-masing ditanam pada cawan petri steril, kemudian dituangkan medium PDA ke 

dalam cawan petri tersebut dan dihomogenkan. Selanjutnya sampel yang sudah ditanam tersebut diinkubasi selama 72 

jam. Setelah itu dilakukan penghitungan jumlah koloni jamur yang tumbuh pada media menggunaan colony counter. 

 

Pemurnian jamur 
Jamur yang tumbuh pada cawan petri, selanjutnya dimurnikan dengan cara mengambil hifa atau spora dari koloni 

jamur yang dipilih pada medium PDA agar miring. Kemudian diinkubasi pada suhu 30°C selama 72 jam. 

 

Morfologi Jamur 

Dibuat preparat dari sampel jamur yang telah dimurnikan, dilihat di bawah mikroskop pada pembesaran 400 kali 

dan 1000 kali. 

 

Penentuan Kadar Air Metode Oven (AOAC, 1994) 

Sebanyak 2 gram sampel tepung ditimbang dan ditempatkan dalam cawan yang telah diketahui bobotnya. sampel 

tersebut dikeringkan di dalam oven pada 105°C selama 6 jam, kemudian didinginkan dalam desikator, setelah itu 

ditimbang. Kadar air contoh dapat dihitung  

 

Penentuan Waktu Caking 

Sebanyak 15 gram tepung hasil pengawetan diletakkan pada cawan kering kosong yang telah diketahui bobotnya. 

Kemudian cawan yang berisi produk tersebut diletakkan dalam desikator yang berisi larutan garam jenuh MgCl , KI, 

NaCl, KCl, dan BaCl  dengan suhu konstan 25°C. Masing-masing larutan garam jenuh tersebut memberikan nilai aw 

berturut-turut 0,33;     ;     ; 0,84 dan 0,90. Produk dalam cawan kemudian ditimbang bobotnya  sampai diperoleh 

bobot yang konstan. Setelah diperoleh bobot yang konstan, lalu diukur kadar airnya. Pekerjaan ini dilakukan  setiap 

minggu dan diamati kondisinya sampai sampel terlihat menggumpal (caking). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh konsentrasi kitosan pada coating terhadap jumlah jamur 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi kitosan optimum yang dapat menghambat pertumbuhan 

jamur. Masing-masing tepung kentang hasil coating, diuji jumlah koloni jamurnya dengan tepung kentang tanpa 

pengawet sebagai kontrol. Hasil pengujian pengaruh konsentrasi kitosan terhadap jumlah koloni jamur dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Pengaruh konsentrasi kitosan terhadap jumlah koloni jamur pada tepung kentang. 
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/g  

0% (kontrol)     

   %    

        

   %    

        

   %    

 



Zackiyah, dkk. 

 

    Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014 

 

Pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa coating dengan kitosan dapat menghambat pertumbuhan jamur. Semakin besar 

konsentrasi kitosan hingga 2,5%,  semakin kecil jumlah koloni jamur. Kondisi optimum berada pada konsentrasi 

kitosan 2,5% dengan jumlah koloni 12 x   
 
 per gram. Pada konsentrasi 3% terjadi kenaikan jumlah koloni jamur, hal 

ini kemungkinan disebabkan karena ada sejumlah nitrogen berlebih dari kitosan yang dimanfaatkan oleh jamur sebagai 

sumber nutrien untuk pertumbuhannya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur adalah sumber 

nutrien, kelembaban, suhu, pH, dan senyawa-senyawa kimia yang terdapat dilingkungannya [5].  

 

Pengaruh Aktivitas Air Terhadap Pertumbuhan Jamur 
Parameter yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana air berpengaruh pada stabilitas dan keawetan 

pangan adalah aktivitas air (aw). Pengujian aktivitas air terhadap pertumbuhan jamur dilakukan dengan menempatkan 

tepung kentang tanpa coating dan tepung kentang coating dengan kitosan 2,5% pada lima larutan garam jenuh yang 

memiliki aw berbeda-beda. Kelima larutan garam jenuh tersebut yaitu MgCl  dengan nilai aw 0,32, KI dengan nilai aw 

      NaCl dengan nilai aw       KCl dengan nilai aw      ;dan BaCl  dengan nilai aw 0,90. Setelah itu ditentukan 

jumlah koloni jamur dari masing-masing sampel yang ditempatkan dalam kelima larutan garam jenuh tersebut. Hasil 

dari pengujian tersebut jumlah koloni jamur antara tepung kentang tanpa coating dibandingkan dengan tepung kentang 

coating kitosan 2,5%. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar  . berikut ini: 

 

 
Gambar 1. Kurva pengaruh aktivitas air terhadap pertumbuhan jamur. 

 

Pada Gambar  . Dapat dilihat bahwa jumlah koloni pada masing-masing tepung kentang dengan coating kitosan 

     pada berbagai nilai aktivitas air lebih rendah dari tepung kentang tanpa coating. Jumlah koloni tertinggi dari 

kedua tepung dengan coating dan tanpa coating pada nilai aktivitas air 0,75. Hal ini disebabkan karena nilai aw      

merupakan nilai optimum untuk pertumbuhan jamur sehingga jamur tumbuh paling baik. Nilai aw optimum untuk 

pertumbuhan jamur sebesar 0,75   ]. Sedangkan jumlah koloni terendah dari kedua tepung berada pada nilai aktivitas 

air 0,33. Nilai aw kurang dari 0,75 kurang memenuhi untuk pertumbuhan jamur sedangkan bila lebih dari 0,75 jamur 

akan mati membusuk.  

 
Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Jumlah Koloni Jamur 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh lama penyimpanan tepung kentang pada berbagai 

nilai aktivitas air tertentu terhadap jumlah koloni jamur. Pengujian ini dilakukan dengan menyimpan kedua jenis tepung 

yaitu tepung kentang tanpa coating dan tepung kentang coating kitosan 2,5% yang disimpan dalam berbagai larutan 

garam jenuh dengan aktivitas air tertentu di biarkan selama beberapa minggu. Kemudian dilakukan uji Total Plate 

Count untuk mengetahui jumlah koloni jamur setiap minggunya. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 2 dan 

Gambar 3.  

 
Gambar 2. Kurva pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah koloni jamur pada tepung kentang tanpa coating. 
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Gambar 3. Kurva pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah koloni jamur pada tepung kentang coating 

kitosan 2,5% 

 

Pada ke-2 Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk setiap nilai aktivitas air semakin lama penyimpanan 

semakin tinggi jumlah koloni, tetapi pada tepung kentang dengan coating kitosan 2,5% menunjukkan bahwa jumlah 

koloni lebih rendah dibandingkan dengan tepung kentang tanpa coating. Hal ini dikarenakan pada kitosan mempunyai 

sifat antimikroba, sehingga dapat menurunkan jumlah mikroorganisme yang terdapat pada makanan. Mekanisme 

aktivitas antimikroba kitosan seperti telah dijelaskan di muka [3  ]. Lamanya waktu penyimpanan berperan terhadap 

kerusakan tepung karena pertumbuhan jamur merupakan fungsi dari waktu yang ditunjang oleh aktivitas air dimana 

aktivitas optimum untuk pertumbuhan jamur adalah 0,75. 

 

Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Waktu Caking 

Caking merupakan indikator terjadinya penurunan kualitas tepung. Pada pengujian ini ditentukan waktu Caking 

dari kedua tepung. Waktu caking dinyatakan telah tercapai bila sampel sudah terlihat rusak yang ditandai dengan 

kondisi sampel basah dan lengket. Pengujian kadar air dilakukan setiap satu minggu sekali pada kedua tepung yang 

ditempatkan dilima kondisi aw yang berbeda-beda sampai didapatkan kadar air yang konstan. Hasil pengamatan yang 

diperoleh dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5. 

 

 
 

Gambar 4. Kurva pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar air pada tepung kentang tanpa coating. 

 

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa waktu caking tepung kentang tanpa coating tercapai pada minggu ke-  untuk 

aw 0,90 dengan kadar air 1,5693%. Sedangkan pada aw 0,84 waktu caking tercapai pada minggu kedelapan dengan 

kadar air sebesar 1,8538%. Waktu caking pada aw 0,90 paling cepat tercapai, hal ini dikarenakan pada lingkungan 

tersebut kelembaban relatifnya tinggi sehingga pangan tersebut akan menyerap uap air dengan cepat hingga terbentuk 

kondisi kesetimbangan. 
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Gambar 5. Grafik pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar air pada tepung kentang coating kitosan 2,5%. 

 

Pada Gambar 5 tepung kentang coating dengan kitosan 2,5% waktu caking tercapai pada minggu keempat untuk 

aw 0,90 dengan kadar air sebesar 1,5998% sedangkan pada aw 0,84 tercapai pada minggu kesembilan dengan kadar air 

sebesar 1,8384%, sedangkan untuk nilai aw kurang dari 0,84 belum tercapai caking. Pada tepung kentang coating 

kitosan 2,5% waktu caking tercapai lebih lama dibandingkan dengan tepung tanpa coating, hal ini disebabkan karena 

kitosan dapat melindungi tepung dari uap air melalui gugus amina pada kitosan yang berinteraksi dengan gugus –OH 

pada polisakarida tepung kentang sehingga uap air akan tertahan dan tidak dapat berinteraksi dengan tepung kentang 

sehingga tepung kentang yang dicoating dengan kitosan lebih tahan lama. 

 

Morfologi Jamur Pada Tepung Kentang 
Morfologi jamur pada tepung kentang ini bertujuan untuk mengetahui jenis jamur yang terdapat dalam kentang. 

Pengujian dilakukan dengan memurnikan jamur terlebih dahulu selama 3 x 24 jam, hal ini disebabkan waktu inkubasi 

jamur optimum adalah 3 x 24 jam. Setelah itu diamati dengan menggunakan mikroskop. Hasil morfologi jamur dengan 

menggunakan mikroskop terlihat pada Gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  . Morfologi bentuk jamur pada tepung kentang. 

 

Berdasarkan Gambar. 6 maka dapat disimpulkan bahwa jamur yang diduga tumbuh pada tepung kentang tersebut 

adalah: 

Kingdom : Fungi 

Divisi  : Ascomycota 

Class  : Euascomycetes 

Order  : Eurotiales 

Family  : Trichomaceae 

Genus  : Penicillium 

Species  : Penicillium sp1   

Hal ini dikarenakan karakteristik makroskopis yang dimiliki oleh Penicillium spp  adalah koloni yang berwarna putih 

dengan hijau di bagian tengah pada awal masa pertumbuhan, tetapi berubah menjadi warna hijau dominan dengan 

warna putih di bagian tepi setelah inkubasi selama beberapa hari dan pada inkubasi lebih dari 7 hari, warna koloni 

berubah menjadi hijau sangat tua. Jamur ini memiliki elevasi cembung dan terdapat 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kitosan efektif digunakan sebagai anti jamur pada tepung kentang. 

Konsentrasi optimum kitosan sebagai anti jamur pada tepung kentang adalah 2,5%. Jamur yang diduga tumbuh pada 

tepung kentang adalah penicillium sp . 
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ABSTRAK 

 

Uji awal tentang skrining fitokimia pada sejumlah tumbuhan Asteraceae, yaitu tumbuhan bandotan (Ageratum 

conyzoides Linn.), beluntas (Pluchea indica L.), tapak liman (Elephantopus scaber L), dan urang-aring (Tridax 

procumbens L.) yang tumbuh di Indonesia telah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan 

fitokimia pada ekstrak heksana, kloroform, dan metanol dari keempat tumbuhan Asteraceae di atas. Uji skrining 

fitokimia terhadap tumbuhan ini mencakup uji steroid/triterpenoid, alkaloid, fenolik, flavonoid, saponin, dan tanin. 

Hasil uji skrining fitokimia memperlihatkan bahwa  ) Keempat tumbuhan ini diketahui mengandung senyawa fenolik 

baik pada ekstrak heksana, ekstrak kloroform maupun ekstrak metanol,  ) Sebaliknya, keempat tumbuhan Asteraceae 

tidak mengandung senyawa tanin baik pada ekstrak heksana, ekstrak kloroform maupun ekstrak metanol, kecuali pada 

ekstrak metanol tumbuhan badotan,  ) Keempat tumbuhan Asteraceae ini juga tidak mengandung senyawa saponin 

pada ekstrak heksana dan kloroform, kecuali pada ekstrak metanol,  ) Keempat tumbuhan Asteraceae mengandung 

senyawa steroid, tetapi tidak triterpenoid pada semua ekstrak, kecuali ekstrak metanol, dan  ) Yang menarik adalah 

senyawa flavonoid justru terkandung dalam ekstrak heksana pada semua tumbuhan Asteraceae, dan tidak ada pada 

ekstrak metanol. 

 

Kata Kunci: Bandotan, Beluntas, Fitokimia, Tapak Liman, Urang-aring  

 

 
ABSTRACT 

 

The preliminary test of phytochemical screening on a number of Astereous plants, i.e. bandotan (Ageratum 

conyzoides Linn.), beluntas (Pluchea indica L.), tapak liman (Elephantopus scaber L), and urang-aring (Tridax 

procumbens L.) growth in Indonesia had been conducted. The aim of the research was to know the phytochemical 

constituens on the hexane, chloroform, and methanolic extracts from the respect plants. The tests of phytochemical 

screening purposed included the test of alkaloid, steroid/triterpenoid, flavonoid, phenolic, tannin, and saponin. The 

results of the research are:  ) All of the Asteraceous plants above possess phenolic compounds either in hexane, 

chloroform or methanolic extracts,  ) In contrats, all of the plants do not contain tannin either in hexane, chloroform 

or methanolic extracts, except in methanolic extract of bandotan,  ) The same things, four plants do not consist of 

saponin  in hexane and chloroform extracts, except in methanolic extract,  ) All of the plants contain steroids but not 

triterpenoid in hexane and chlorofrom extracts, except in methanolic extracts, and  ) It is very interesting that there is 

flavonoid in hexane extracts and methanolic extracts contrastly do not contain it in the plants. 

 

Keywords: Ageratum conyzoides, Elephantopus scaber, Phytochemical, Pluchea indica, Tridax procumbens 

 

 
PENDAHULUAN 

 

Asteraceae (disebut juga Compositae) merupakan famili tumbuhan yang berbunga yang tersusun lebih dari  .620 

genus dan   .600 spesies. Tumbuhan Asteraceae dapat berupa herba, semak, dan pohon yang tersebar di seluruh dunia 

dan merupakan salah satu famili tumbuhan terbesar. Dalam penelitian ini dilakukan uji awal untuk skrining fitokimia 

hanya pada empat (4) tumbuhan Asteraceae, yaitu bandotan (Ageratum conyzoides Linn.), beluntas (Pluchea indica L.), 

tapak liman (Elephantopus scaber L), dan urang-aring (Tridax procumbens L.).  

Bandotan merupakan tumbuhan liar dan lebih dikenal sebagai tumbuhan pengganggu (gulma) di kebun dan di 

ladang. Di Indonesia, tumbuhan ini dapat ditemukan juga di pekarangan rumah, tepi jalan, tanggul, dan sekitar saluran 

air, kali atau sungai pada ketinggian hingga 2100 m di atas permukaan laut (dpl). Tumbuhan terna ini berbau keras, 

berbatang tegak atau berbaring, berakar pada bagian yang menyentuh tanah, batang gilig dan berambut jarang, sering 

bercabang-cabang, dengan satu atau banyak kuntum bunga majemuk yang terletak di ujung, tinggi hingga 120 cm. 

Daun bandotan bertangkai, 0,5–5 cm, terletak berseling atau berhadapan, terutama yang letaknya di bagian bawah. 
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Helaian daun bundar telur hingga menyerupai belah ketupat, 2–10 × 0,5–5 cm; dengan pangkal agak-agak seperti 

jantung, membulat atau meruncing; dan ujung tumpul atau meruncing; bertepi beringgit atau bergerigi; kedua 

permukaannya berambut panjang, dengan kelenjar di sisi bawah. Bunga bandotan dengan kelamin yang sama 

berkumpul dalam bongkol rata-atas, yang selanjutnya (3 bongkol atau lebih) terkumpul dalam malai rata terminal. 

Bongkol 6–  mm panjangnya, berisi 60–70 individu bunga, di ujung tangkai yang berambut, dengan 2–3 lingkaran 

daun pembalut yang lonjong seperti sudip yang meruncing. Mahkota dengan tabung sempit, putih atau ungu. Buah 

kurung (achenium) bersegi-5, panjang lk. 2 mm; berambut sisik 5, putih. [1][2]. Di Bogor, babadotan dikenal luas 

sebagai obat luka. Caranya, dengan menumbuk bandotan dan dicampur dengan minyak goreng, dan dipergunakan 

untuk obat luar saja [3]. Menurut Heyne (1987), daun tumbuhan ini diremas-remas, dicampur dengan kapur, dioleskan 

pada luka yang masih segar. Rebusan dari daun juga digunakan untuk obat sakit dada, sementara ekstrak daunnya 

untuk obat mata yang panas. Akar yang ditumbuk dioleskan ke badan untuk obat demam; ekstraknya dapat diminum. 

Daunnya bisa dijadikan obat tetes mata, dengan jalan menumbuknya; air tumbukan tersebut, bisa diteteskan ke mata 

untuk cuci mata [4]. Di sana pula, bandotan dipergunakan untuk sakit perut, penyembuhan luka, dan untuk 

menyembuhkan patah tulang      

Selanjutnya, tumbuhan beluntas umumnya tumbuh liar di daerah kering pada tanah yang keras dan berbatu atau 

ditanam sebagai tanaman pagar. Tumbuhan ini memerlukan cahaya matahari yang cukup atau sedikit naungan 

(teduhan), dan banyak ditemukan di daerah pantai dekat laut sampai ketinggian 1000 m dpl. Beluntas merupakan 

tumbuhan jenis perdu kecil, tumbuh tegak, tinggi dapat mencapai 2 m dan kadang-kadang lebih. Tumbuhan ini 

memiliki percabangan banyak, berusuk halus dan berambut lembut. Daun tumbuhan beluntas bertangkai pendek, letak 

berseling, helaian daun bulat telur sungsang, ujung bulat melancip, tepi bergerigi dan berkelenjar, dengan panjang 2,5-9 

cm dan lebar 1-5,5 cm, dimana warnanya hijau terang dan bila diremas memberikan bau harum. Bunga tumbuhan ini 

majemuk berbentuk malai rata, keluar dari ketiak daun dan ujung tangkai, dengan cabang-cabang perbungaan banyak 

sekali, dimana bunga berbentuk bonggol bergagang atau duduk dan berwarna putih kekuningan sampai ungu. Buah 

longkah agak berbentuk gasing, kecil, keras, coklat dengan sudut putih, dan lokos. Bijinya kecil dan berwarna coklat 

keputihan. Perbanyakan tumbuhan beluntas cukup dengan stek batang yang cukup tua. 

Mengenai manfaat dan khasiat tumbuhan beluntas, salah satunya adalah 

daunnya yang berbau khas aromatis dan rasanya etir, berkhasiat untuk meningkatkan nafsu makan (stomakik), 

membantu pencernaan, peluruh keringat (diaforetik), pereda demam (antipiretik), dan penyegar. Kemudian, akar 

beluntas berkhasiat sebagai peluruh keringat dan penyejuk (demulcent). Daun dan akar dapat digunakan dalam keadaan 

masih segar atau yang telah dikeringkan. Dari sisi kandungan kimia dilaporkan bahwa daun beluntas mengandung 

alkaloid, flavonoid, tannin, minyak atsiri, asam chlorogenik, natrium, kalium, aluminium, kalsium, magnesium, dan 

fosfor, sedangkan akarnya mengandung flavonoid dan tannin      

 

 
 

Tapak liman merupakan tumbuhan yang hidup liar di lapangan rumput, pematang, dan kadang-kadang 

ditemukan dalam jumlah banyak, terdapat di dataran rendah sampai dengan 1200 m di atas permukaan laut. Merupakan 

tumbuhan terna tahunan, tegak, berambut, dengan akar yang besar, tinggi mencapai   -80 cm, batang kaku berambut 

panjang dan rapat, serta bercabang dan beralur. Tumbuh liar di lapangan rumput, pematang, kadang-kadang ditemukan 

dalam jumlah banyak, terdapat di dataran rendah sampai dengan 1.200 m di atas permukaan laut. Terna tahunan, tegak, 

berambut, dengan akar yang besar, tinggi 10 cm - 80 cm, batang kaku berambut panjang dan rapat, bercabang dan 

beralur. Daun tunggal berkumpul di bawah membentuk roset, berbulu, bentuk daun jorong, bundar telur memanjang, 

tepi melekuk dan bergerigi tumpul. Panjang daun 10 cm - 18 cm, lebar 3 cm - 5 cm. Daun pada percabangan jarang dan 

kecil, dengan panjang 3 cm - 9 cm, lebar 1 cm - 3 cm. Bunga bentuk bonggol, banyak, warna ungu. Buah berupa buah 

longkah. Masih satu marga tetapi dari jenis lain, yaitu Elephantopus tomentosa L., mempunyai bunga wama putih, 

bentuk daun bulat telur agak licin, mempunyai efek therapy yang sama, tapi khasiat penurun panas dan anti radang 

kurang poten. Lebih sering digunakan pada rheumatic dan anti kanker       

 

 

Tumbuhan Beluntas 
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Selanjutnya, urang-aring merupakan jenis tanaman liar bertangkai banyak, tumbuh di tempat terbuka seperti di 

pinggir jalan, tanah lapang, pinggir selokan, dan tepi pantai sampai ketinggian 1500 m dpl. Tinggi tanaman ini 

mencapai 80 cm, posisi tumbuh tegak kadang-kadang berbaring. Batang bulat berwarna hijau kecoklat-coklatan atau 

keunguan, tegak, berbentuk silindris, lunak, berbulu, berambut agak kasar dan berwarna putih. Daun urang-aring 

berwarna hijau bentuk bulat telur memanjang atau lonjong, tunggal dan saling berhadapan dengan panjang 2,5–3,5 cm 

dan lebar 1–2 cm, tepi bergerigi, ujung daun meruncing, kedua permukaan daun berambut, dan terasa agak 

kasar.  Kemudian, bunganya majemuk, bentuk cawan di ujung batang, tangkai silindris, dengan panjang 8-10 cm, 

berwarna hijau, kelopak bentuk  tabung kuning, mahkota tak berbulu, kuning, benang sari tertangkai, dengan panjang 

0,5-0,7 cm, dan berwarna putih, sedangkan kepala sari berwarna kuning atau putih kuning, dan bertangkai pipih. Buah 

urang-aring berbentuk kotak, lonjong, dengan warna kehitaman. Sementara bijinya berbentuk lonjong, pipih, warna 

putih dan akar berupa tunggang berwarna putih    .  

Sisi manfaat dan khasiat tumbuhan urang-aring diketahui bahwa batang dan daunnya berkhasiat sebagai obat 

sakit perut dan obat malaria. Selain itu daunnya juga digunakan untuk menutup bisul supaya lekas matang dan 

rebusannya diminum untuk memancarkan air susu, disamping juga digunakan untuk menghitamkan dan menyuburkan 

rambut sehingga dipakai untuk bahan pembuatan shampoo. Sementara dari sisi kandungan kimia dilaporkan bahwa 

batang dan daun urang-aring mengandung steroid, sopanin, tanin, minyak atsiri, dan polifenol    . 

 

 
 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: sampel berupa daun bandotan, beluntas, tapak liman, dan 

urang-aring, asam klorida (HCl) pekat, asam sulfat pekat, asam sulfat (H SO ) 2N, ferriklorida (FeCl ) 1%, kloroform, 

amoniak, logam Mg, metanol 60-80%, etanol 70%, aquadest, reagen Liebermann-Burchard, reagen Mayer, reagen 

Dragendorff, dan reagen Wagner, dan lain-lain. 

 

Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: blender, pisau, neraca O-hauss, gelas kimia 100 mL, 

corong gelas, tabung reaksi, pipet tetes, pelat tetes, tripot/kaki tiga, batang pengaduk, penangas air, dan lain-lain.  

 

Prosedur     

Penyiapan Ekstrak Heksana, Kloroform, dan Metanol dari Daun Bandotan, Beluntas, Tapak Liman, dan Urang-

aring 

Daun segar secukupnya dari keempat tanaman masing-masing dibersihkan, dipotong kecil-kecil, lalu 

dikeringanginkan. Setelah kering kemudian digiling atau diblender untuk mendapatkan serbuk kering sebanyak 5 g. 

Sebanyak 5 g serbuk tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 mL untuk diekstraksi atau 

dimaserasi dengan cara merendam serbuk tersebut ke dalam masing-masing 30 mL heksana teknis, 30 mL kloroform 

teknis, dan 30 mL metanol 60-   , dan biarkan semalam atau 24 jam. Selanjutnya, masing-masing disaring 

menggunakan kertas saring dan filtrat yang dihasilkan dipekatkan dengan cara diuapkan dalam penangas air atau 

vacuum rotary evaporator untuk menghasilkan ekstrak kental heksana, ekstrak kloroform, dan ekstrak metanol dari 

keempat jenis tanaman tersebut. 

 

 

 

 
Tumbuhan tapak liman 

 

Tumbuhan Urang-aring 
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Uji Fitokimia terhadap Ekstrak Heksana, Kloroform, dan Metanol dari Keempat Tumbuhan   

Ekstrak-ekstrak tersebut yang selanjutnya disebut sebagai SAMPEL, kemudian dilakukan uji fitokimia untuk 

mengetahui komponen kimianya mencakup uji alkaloid, steroid/triterpenoid, fenolik, flavonoid, tanin, dan saponin 

dengan langkah-langkah atau prosedur masing-masing sebagai berikut. 

a) Identifikasi Steroid/Triterpenoid      

Sampel sebanyak ± 1 mL dicampur dengan 3 mL klorofrom atau 3 mL etanol 70% dan ditambah 2 mL asam sulfat 

pekat dan 2 mL asam asetat anhidrat (reagen Liebermann-Burchard). Perubahan warna dari ungu ke biru atau hijau 

menunjukkan adanya steroid atau terbentuknya warna merah kecoklatan pada antar permukaan menunjukkan 

adanya triterpenoid. 

b) Identifikasi Alkaloid dengan Metode Culvenor-Fitzgerald      

Sampel sebanyak ± 1 mL dicampur dengan 1 mL kloroform dan 1 mL amoniak dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi, lalu dipanaskan di atas penangas air, dikocok dan disaring. Filtrat yang diperoleh dibagi tiga bagian yang 

sama, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi, dan tambahkan masing-masing 3 tetes asam sulfat 2 N, kocok dan 

diamkan beberapa menit hingga terpisah. Bagian atas dari masing-masing filtrat diambil dan diuji dengan pereaksi 

Meyer, Wagner, dan Dragendorf. Terbentuknya endapan jingga, cokelat, dan putih pada masing-masing hasil uji 

menunjukkan adanya alkaloid. 

c) Identifikasi Fenolik     

Sampel sebanyak ± 1 mL dididihkan dengan 20 ml air di atas penangas air, lalu disaring. Filtrat yang diperoleh, 

ditambah beberapa tetes (2-3 tetes) FeCl  1% dan terbentuknya warna hijau, merah, kuning, orange, biru atau hitam 

menunjukkan adanya fenolik. 

d) Identifikasi Flavonoid     

Sampel sebanyak ± 1 mL dicampur dengan 3 mL etanol 70%, lalu dikocok, dipanaskan, dan dikocok lagi kemudian 

disaring. Filtrat yang diperoleh, kemudian ditambah Mg 0,1 g dan 2 tetes HCl pekat. Terbentuknya warna merah 

pada lapisan etanol menunjukkan adanya flavonoid. 

e) Identifikasi Saponin     

Sampel sebanyak ± 1 mL dididihkan dengan 10 ml air dalam penangas air. Filtrat dikocok dan didiamkan selama 15 

menit. Terbentuknya busa yang stabil (bertahan lama) berarti positif terdapat saponin. 

f) Identifikasi Tanin      

Sampel sebanyak ± 1 mL dididihkan dengan 20 ml air di atas penangas air, lalu disaring. Filtrat yang diperoleh, 

ditambahkan beberapa tetes (2-3 tetes) FeCl  1% dan terbentuknya warna coklat kehijauan atau biru kehitaman 

menunjukkan adanya tanin. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Uji (skrining) fitokimia merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengungkap potensi sumber daya 

tumbuhan. Hasil analisis fitokimia dapat memberikan petunjuk awal tentang keberadaan komponen kimia (senyawa) 

jenis golongan steroid/triterpenoid, alkaloid, fenolik, flavonoid, saponin, dan tanin, dan lain-lain pada tumbuhan yang 

diuji. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai karakteristik masing-masing kandungan senyawa sebagaimana 

dijelaskan di bawah ini    .  

a. Alkaloid, merupakan senyawa organik bahan alam yang terbesar jumlahnya baik dari segi jumlah maupun 

sebarannya. Alkaloid dapat didefinisikan sebagai kelompok senyawa yang bersifat basa (alkalis), karena 

mengandung atom nitrogen yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Hingga kini belum ada satupun definisi 

alkaloid yang memuaskan, tetapi umumnya alkaloid adalah senyawa metabolid sekunder yang bersifat basa, yang 

mengandung satu atau lebih atom nitrogen, dalam bentuk cincin heterosiklik dan bersifat aktif biologis menonjol. 

Struktur alkaloid beraneka ragam mulai dari yang sederhana sampai rumit, dan efek biologisnya yang menyegarkan 

tubuh sampai toksik. Satu contoh yang sederhana adalah nikotina yang dapat menyebabkan penyakit jantung, 

kanker paru-paru, kanker mulut, tekanan darah tinggi, dan gangguan terhadap kehamilan dan janin. 

b. Flavonoid, adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbanyak terdapat di alam. Senyawa-senyawa ini 

bertanggung jawab terhadap zat warna merah, ungu, biru, dan sebagian zat warna kuning dalam tumbuhan. Semua 

flavonoid menurut strukturnya merupakan turunan senyawa induk “ flavon“, yakni nama sejenis flavonoid yang 

terbesar jumlahnya dan juga lazim ditemukan. Sebagian besar flavonoid yang terdapat pada tumbuhan terikat pada 

molekul gula sebagai glikosida dan dalam bentuk campuran, jarang sekali dijumpai berupa senyawa tunggal. 

Disamping itu sering ditemukan campuran yang terdiri dari flavonoid yang berbeda kelas. Misalnya antosianin 

dalam mahkota bunga yang berwarna merah, hampir selalu disertai oleh flavon atau flavonol yang tak berwarna. 

Dewasa ini diperkirakan telah berhasil diisolasi sekitar 3.000 senyawa flavonoid, yang memiliki berbagai macam 

bioaktivitas, seperti antiinflamasi, anti kanker, antifertilitas, antiviral, antidiabetes, antidepresant, dan diuretic, dll.  

c. Fenolik, merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Fenolik memiliki cincin aromatik dengan 

satu atau lebih gugus hidroksi (OH-) dan gugus-gugus lain penyertanya. Senyawa ini diberi nama berdasarkan nama 

senyawa induknya, fenol. Senyawa fenol kebanyakan memiliki gugus hidroksil lebih dari satu sehingga disebut 

sebagai polifenol. Fenol biasanya dikelompokkan berdasarkan jumlah atom karbon pada kerangka penyusunnya. 
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Kelompok terbesar dari senyawa fenolik adalah flavonoid, yang merupakan senyawa yang secara umum dapat 

ditemukan pada semua jenis tumbuhan. 

d. Terpenoid, pada awalnya merupakan suatu golongan senyawa yang hanya terdiri dari unit isoprene, yang lazimnya 

bergabung secara head to tail (kepala ke ekor), dan biasa disebut isoprenoid. Terpenoid merupakan senyawa yang 

dapat saja mengandung gugus fungsi hidroksil, aldehid, dan keton. Berdasarkan jumlah unit isoprene yang 

dikandungnya, senyawa terpenoid dibagi atas: 1) monoterpen (dua unit isoprene), 2) seskuiterpen (tiga unit 

isoprene), 3) diterpena (empat unit isoprene), 4) triterpena (enam unit isoprene), 5) tetraterpena (delapan unit 

isoprene), dan 6) politerpena (banyak unit isoprene).  

e. Steroid, adalah suatu kelompok senyawa yang mempunyai kerangka dasar siklopentanoperhidrofenantrena, yang 

memiliki empat cincin terpadu (biasa ditandai A, B, C dan D). Senyawa golongan ini mempunyai efek fisiologis 

tertentu, beberapa diantaranya yang sangat umum dikenal adalah kolesterol, suatu senyawa steroid hewani yang 

terdapat paling meluas dan dijumpai pada hampir semua jaringan hewan dan manusia. Batu kandung kemih dan 

kuning telur merupakan sumber yang kaya akan senyawa ini. Hormon seks yang dihasilkan terutama dalam testes 

dan indung telur adalah suatu steroid juga. Hormon jantan (testosteron) disebut androgen dan hormon betina 

(progesteron) disebut estrogen, sementara hormon kehamilan dikenal progestin. 

f. Saponin, merupakan senyawa glikosida kompleks yaitu senyawa hasil kondensasi suatu gula dengan suatu senyawa 

hidroksil organik yang apabila dihidrolisis akan menghasilkan gula (glikon) dan non-gula (aglikon). Saponin ini 

terdiri dari dua kelompok, yaitu: saponin triterpenoid dan saponin steroid. Saponin yang banyak digunakan dalam 

kehidupan manusia, salah satunya adalah untuk bahan pencuci kain (batik) dan sebagai shampoo. Saponin dapat 

diperoleh dari tumbuhan melalui metoda ekstraksi dan isolasi.  

g. Tanin, merupakan senyawa yang tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan, memiliki peran proteksi terhadap 

predasi sebagai pestisida dan mengatur pertumbuhan suatu tumbuhan. Tanin memiliki berat molekul dari 500 

hingga lebih dari 3000 (misal ester dari asam galat) dan hingga 20000 (biasa disebut proanthosianidin).  

Sementara itu, uji (skrining) fitokimia telah dilakukan terhadap serbuk kering dari keempat daun tumbuhan 

Asteraceae, yaitu daun bandotan, beluntas, tapak liman, dan urang-aring dan hasilnya dapat disajikan pada tabel 

berikut. 

 

Tabel. Hasil Uji Skrining Fitokimia terhadap Empat Daun Tumbuhan Asteraceae 

 

No Uji Fitokimia 
Bandotan Beluntas Tapak Liman Urang-Aring 

Hx Chlo MeOH Hx  Chlo MeOH Hx Chlo MeOH Hx  Chlo MeOH 

  
Steroid/ 

Triterpenoid 
+/- +/- -/+ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

  Alkaloid:             

 a. Mayer - - + - - + - - + - - - 

 
b. Dragendro

f 
+ - + + + + - - + + - + 

 c. Wagner + - + - - + - - + - - + 

  Fenolik + + + + + + + + + + + + 

  Flavonoid + - - + - - + - - + + - 

  Saponin - - + - - + - - + - - - 

  Tanin - - + - - - - - - - - - 

Keterangan: 

Hx =  Heksana, Chlo =  Kloroform, dan MeOH = Metanol  

  

 

Terkait dengan hasil uji skrining fitokimia terhadap empat tumbuhan Asteraceae di atas dapat disampaikan hal-

hal penting sebagai berikut:  ) Keempat tumbuhan Asteraceae di atas diketahui mengandung senyawa fenolik baik 

pada ekstrak heksana, ekstrak kloroform maupun ekstrak metanol,  ) Sebaliknya, keempat tumbuhan Asteraceae tidak 

mengandung senyawa tanin baik pada ekstrak heksana, ekstrak kloroform maupun ekstrak metanol, kecuali pada 

ekstrak metanol tumbuhan badotan,  ) Keempat tumbuhan Asteraceae ini juga dilaporkan tidak mengandung senyawa 

saponin pada kedua ekstrak, ekstrak heksana dan kloroform, kecuali pada ekstrak metanol,  ) diketahui juga bahwa 

keempat tumbuhan Asteraceae mengandung senyawa steroid, tetapi tidak triterpenoid pada semua ekstrak, kecuali 

ekstrak metanol justru sebaliknya, dan  ) Yang menarik adalah senyawa flavonoid justru terkandung dalam ekstrak 

heksana pada semua tumbuhan Asteraceae, dan tidak ada pada ekstrak metanol. Kemungkinan struktur flavonoid disini 

telah tersubstitusi oleh gugus metil maupun prenil dan tidak lagi tersubstitusi oleh gugus hidroksil dan/maupun gugus 

glikosil yang menyebabkan senyawa flavonoid tidak lagi terdapat pada ekstrak metanol pada keempat tumbuhan 

tersebut. 
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Bandotan mengandung komponen kimia hampir semua golongan senyawa mulai dari triterpene dan sterols, 

alkaloids, flavonoids, fenilpropanoids (chromene, chromone, benzofuran dan coumarin), dan terpenoids (mono- dan 

sesquiterpenes)    ]. Informasi ini mendukung hasil uji skrining fitokimia pada tumbuhan bandotan di atas, khususnya 

pada ekstrak heksana dan metanol. 

Secara umum genus Pluchea (termasuk tumbuhan beluntas (Pluchea indica L.)) mengandung komponen kimia 

flavonoid, tanin, alkaloid, eudesmane-type sesquiterpenoid, monoterpene, lignan glycosides dan triterpenoids. 

Sementara, senyawa fenolik yang ditemukan pada tumbuhan beluntas adalah asam 1,3,4,5-tetra-O-caffeoylquinat, asam 

3,4,5-tri-O-caffeoyl quinat, dan quercetin [  ]. Keberadaan senyawa fenolik pada informasi ini juga didukung hasil 

positif terhadap uji skrining fitokimia pada semua ekstrak tumbuhan beluntas di atas. 

Kajian kimia yang telah dilakukan sejak tahun 1960-an terhadap tumbuhan tapak liman menunjukkan adanya 

flavonoids, triterpenoids, flavonoid esters dan sesquiterpene lactones dimana sesquiterpene lactones merupakan zat 

antitumor. Komponen fitokimia utama pada tumbuhan ini adalah elephantopin, triterpenes, stigmasterol, epifriedelinol 

dan lupeol        ]. Disisi lain dilaporkan bahwa ekstrak etanol dan aseton dari seluruh bagian tumbuhan tapak liman 

ditemukan mengandung etil heksadekanoat, etil-9,12-oktadekadienoat, etil-(Z)-9-oktadekenoat, etil oktadekanoat, 

lupeol, stigmasterol, stigmasterol glucoside, deoksielephantopin dan dua germacranolide sesquiterpene lactones baru 

yang diberi nama 17,19-dihydrodeoksielephantopin dan iso-17,19-dihydrodeoksielephantopin [  ]. Data ini 

membuktikan dukungan positif terhadap hasil uji skrining fitokimia di atas, khususnya terhadap ekstrak metanol 

tumbuhan tapak liman.  

Tumbuhan urang-aring mengandung senyawaan alkaloids, thiopenes, flavonoids, polyacetylenes, coumestans 

(wedelolactone, desmethylwedelolactone), furanocoumarins (eclalbatin), oleanane & taraxastane glycosides, dan 

triterpenes serta turunan glycosidanya    ]. Jika dicermati tabel di atas hasil positif khususnya keberadaan alkaloid, 

steroid, fenolik dan flavonoids pada uji skrining fitokimia pada tumbuhan urang-aring mendukung data dan kajian 

literatur ini. 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil uji skrining fitokimia pada keempat tumbuhan Asteraceae di atas disimpulkan bahwa  ) Keempat 

tumbuhan ini diketahui mengandung senyawa fenolik baik pada ekstrak heksana, ekstrak kloroform maupun ekstrak 

metanol,  ) Sebaliknya, keempat tumbuhan Asteraceae tidak mengandung senyawa tanin baik pada ekstrak heksana, 

ekstrak kloroform maupun ekstrak metanol, kecuali pada ekstrak metanol tumbuhan badotan,  ) Keempat tumbuhan 

Asteraceae ini juga dilaporkan tidak mengandung senyawa saponin pada kedua ekstrak, ekstrak heksana dan kloroform, 

kecuali pada ekstrak metanol,  ) Diketahui juga bahwa keempat tumbuhan Asteraceae mengandung senyawa steroid, 

tetapi tidak triterpenoid pada semua ekstrak, kecuali ekstrak metanol justru sebaliknya, dan  ) Yang menarik adalah 

senyawa flavonoid justru terkandung dalam ekstrak heksana pada semua tumbuhan Asteraceae, dan tidak ada pada 

ekstrak metanol. 

 

SARAN 

 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui komponen-komponen kimia yang terkandung dalam 

keempat tumbuhan obat tersebut melalui serangkaian kegiatan ekstraksi, isolasi, dan elusidasi struktur senyawa hasil 

isolasi dan kajian ilmu kimianya, sekalipun sejumlah komponen kimia telah diketahui dan dilaporkan sebelumnya. 

Namun, letak geografis dan jenis varietas lain dari spesies yang sama masih memberikan peluang untuk ditemukan 

komponen senyawa-senyawa yang berbeda dan baru.  
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STUDI PENDAHULUAN SINTESIS MnO  DENGAN METODE ELEKTROLISIS 
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ABSTRAK 

 

 Metode yang dilakukan pada Sintesis MnO  hingga saat ini adalah metode hidrotermal,  refluks, sol-gel dan 

metode keramik (belum membumi). Keempat metode ini belum praktis dan tergolong masih mahal beayanya. Oleh karena 

itu perlu dikembangkan sintesis MnO  dengan beaya murah dan pengerjaannya relatif  sederhana, yaitu metode elektrolisis.  

Metode elektrolisis adalah suatu sistem reaksi elektrokimia yang baru dapat berlangsung bila dalam sistem reaksi 

tersebut diberikan energi yang cukup.Sebagai sumber energi adalah sumber tegangan arus searah, dapat berupa 

baterei/adaptor/ Power Supply yang dilengkapi pengatur potensial dan pencatat arus.Pencatat arus mempunyai makna yang 

sangat penting dalam rangka menghitung sisi kuantitatif dari reaksi kimia yang terlibat dalam sistem reaksi elektrokimia, 

termasuk produk reaksi dan kebutuhan reaktan bilamana data waktu reaksi dicatat.Sebagai pijakan untuk menghitung 

banyaknya produk sintesis digunakan konsep dasar Hukum Faraday.  

 Sintesis MnO  yang ditelaah adalah Sintesis  MnO  dengan metode Elektrolisis. Kajian awal penelitian yang 

dilakukan adalah elektrolisis larutan KMnO dalam suasana asam sulfat, netral dan basa. Dalam elektrolisis digunakan dua 

buah lempengan grafit ukuran  4,5 x 0,3 x 1,5 cm
 
 sebagai elektroda anoda dan katoda serta Power supply sebagai sumber 

tegangan arus searah.Partikulat hasil elektrolisis  dikarakterisasi dengan XRD untuk mengetahui kemurniannya. 

Pola XRD dari partikulat menunjukkan bahwa untuk elektrolisis larutan KMnO  dalam suasana basa dihasilkan 

partikel α-MnO  dengan penggunaan potensial terpasang sebesar 5,0 Volt.. Untuk elektrolisis larutan KMnO  dalam 

suasana netral dan asam dihasilkan partikulat berupa campuran dari beberapa oksida mangan. Untuk elektrolisis larutan 

KMnO  dalam suasana asam dikaji ulang. Hasil elektrolisis menunjukkan bahwa partikulat yang dihasilkan dengan 

menggunakan asam sulfat dengan jumlah asam sulfat dengan pH larutan asam sulfat sebesar 0,2, pola XRD yang 

ditunjukkan mirip dengan puncak-puncak  JCPDS nomer44-0140, yaitu milik senyawa α- MnO . 

Disimpulkan bahwa sintesis partikel α-MnO berhasil dilakukan dengan metode elektrolisislarutan KMnO  dalam suasana 

basa, dengan penggunaan potensial terpasang sebesar 5,0 Volt.Sintesis partikel α-MnO  berhasil dilakukan juga dalam 

suasana asam sulfat(pH = 0,2). 

 

Kata-kata kunci: sintesis MnO ,elektrolisis, XRD 

 

 

PENDAHULUAN 

Mangan oksida merupakan bahan baterai yang banyak digunakan sebagai bahan katoda untuk baterai primer dan 

baterai litium yang rechargeabel, selain itu juga dianggap paling berpotensi untuk bahan katoda pada generasi selanjutnya 

dari baterai litium.Oleh karena itu saat ini banyak peneliti mensintesis oksida logam transisi ini. 

Metode sintesis MnO  yang telah dikembangkan selama ini adalah metode hidrotermal, refluks, sol-gel, dan metode 

keramik (dikatakan metode keramik karena prosesnya mirip pada pembuatan keramik). Peneliti akan mengembangkan 

metode yang baru, yaitu metode elektrolisis.  

Metode hidrotermal seperti yang dilakukan oleh  (Pang, dkk.,200  
(   )

, dalam metode ini, larutan KMnO  direduksi 

dengan menggunakan larutan asam, yaitu dengan cara mencampurkan larutan KMnO  dengan MnSO . Selanjutnya, pH 

larutan diatur mendekati 1 dengan cara menambahkan HNO . Proses ini dilakukan pada suhu antara 80 
o
C selama 24 jam.  

Metode keramik, menggunakan prekursor KMnO  dan bahan padatan organik, seperti asam oksalat atau asam sitrat, 

glukosa dan maltosa. Kedua prekursor yang berbentuk padatan digerus ditempat yang berbeda, kemudian dicampurkan 

tanpa pelarut dan selanjutnya dikalsinasi pada temperatur yang cukup tinggi (300 sampai 700 
 
C) bergantung variabel 

temperatur yang diinginkan (Smart dan Moore, 2005; Fritsch dkk,1998)
    )

. Hasil yang diperoleh setelah proses kalsinasi 

adalah  kristal MnO  dan gas CO  serta uap H O. 

Bilangan oksidasi Mn dalam MnO 
-  

adalah +7, merupakan bilangan oksidasi tertinggi untuk suatu atom. Jadi Mn 

dalam  MnO 
- 
 sudah tidak dapat dioksidasi lagi, perubahannya hanyalah reduksi saja. Seperti halnya reaksi kimia berikut,   

MnO 
-
  + 3 e +4 H

+
   MnO  + 2 H O                  E

 
 =+1,67 Volt 

Sintesis MnO  juga dilakukan oleh Xing, L. et al (2011)
( )

, hanya saja sintesis MnO  yang dilakukan  banyak 

menggunakan bahan kimia antara lain, Graphene nanosheets (GNSs), SDS (Sodium dodecylsulfate ) , sebuah surfaktan jenis 

anionik, Na SO  serta KMnO . Pengerjaan sintesis MnO  yang dilakukan oleh (Xing, L. et al)
   

 agak sedikit rumit.  
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Seperti yang sudah diuraikan di atas sintesis  MnO  semuanya menggunakan prinsip reaksi kimia redoks. Bila 

ditelaah lebih dalam, reaksi kimia redoks ada yang berlangsung spontan dan ada kebalikannya, yaitu tidak spontan.Artinya 

reaksi kimia redoks baru bisa berlangsung bilamana di dalam sistem reaksi kimia tersebut diberikan energi yang 

cukup.Contoh reaksi tidak spontan adalah reaksi elektrolisis. Oleh karena itu diperlukan metoda baru agar sintesis MnO  

dapat berlangsung cepat dan murah, yaitu proses elektrolisis. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Secara garis besar langkah-langkah sintesis MnO  secara elektrolisis adalah sebagai berikut: 

1. Disiapkan seperangkat peralatan elektrolisis dan sepasang elektroda grafit. 

2. Dibuat larutan KMnO  0,01495 M dan H SO (pH = 0,2; 2,5; 3 dan 6,5) serta larutan KOH . Semuanya dari bahan 

dengan kualitas p.a. Untuk studi awal elektrolisis KMnO  dilakukan dalam suasana larutanKMnO  dalam suasana 

asam (pH = 4), netral, dan basa (pH = 9). Untuk suasana asam dilakukan perbaikan metode kerja, berikut ini. 

3. Ditempatkan 300 ml larutan H SO (disesuaikan dengan nilai pH yang diinginkan) di dalam beaker glaas (600 ml) 

untuk dielektrolisis terlebihdahulu, paling lama 1 menit,dengan menggunakan sepasang elektroda grafit (inert) 

dengan ukuran 4,5 x 0,3 x 1,5 cm
 
. Kemudian menyusul dicampurkan 50 ml KMnO  0,01495 M ke dalam larutan 

H SO  yang sudah terlebih dahulu dielektrolisis, dengan cara meneteskan larutanKMnO  0,01495 M pada bagian 

belakang permukaan katoda. Larutan KMnO  0,01495 M dalam H SO  dielektrolisis selama 4 jam-6jam, sampai 

warna larutan KMnO  warnanya pudar.  

4. Saat awal elektrolisis(permulaan larutan KMnO  dicampurkan ke dalam H SO ) terjadi lapisan atas berwarna 

coklat, lapisan bawah tidak berwarna. Bilamana elektrolisis dihentikan, kedua lapisan bercapur, kemudian terpisah 

kembali, dengan kondisi kebalikannya. Terjadi dua lapisan, bagian atas tidak berwarna, lapisan bawah berwarna 

coklat.   

5. Selanjutnya, dua lapisan dipisahkan, bagian atas ( tak berwarna dibuang), bagian bawah disentrifuse untuk 

memisahkan partikulat hasil elektelisis dengan sisa KMnO .Partikulat di dalam tabung sentrifus dapat disatukan, 

selanjutnya dicuci dengan aquades tiga  kali sampai KMnO  diyakini tidak terdapat lagi dalam endapan, 

pencucian terindikasi bersih, bilamana aquades setelah dipakai pencucian filtratnya tidak berwarna lagi. 

6. Partikulat yang sudah dicuci selanjutnya dioven sekitar 8 jam pada suhu 80-    
o
C. 

7.  Partikulat yang sudah kering, dapat dilakukan karakterisasi dengan XRD (X-Ray Diffraction). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambar 1 adalah pola XRD untuk hasil sintesis MnO  dengan metode elektrolisis KMnO  pada potensial terpasang 

5,0 Volt dengan kondisi awal larutan KMnO  dalam suasana asam, netral dan basa. 

 

 
Gambar1. Pola XRD dari Partikulat Hasil Sintesis dengan Metode Elektrolisis KMnO  dengan Potensial 

Terpasang 5 Volt dalam Suasana Asam, Basa, dan Netral. 

Pola XRD dari partikulat hasil elektrolisis KMnO  dalam suasana asam, basa dan netral yang mirip dengan JCPDS 

nomer 44-0140, yaitu milik senyawa α- MnO  adalah elektrolisis KMnO  dalam suasana basa. Untuk suasana asam perlu 

penelitian lebih lanjut.Hasil XRD untuk elekrolisis dalam suasana asam pada penelitian lanjutan pola XRDnya dapat dilihat 

pada Gambar 2. 
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Gambar2. Pola XRD dari Partikulat Hasil Sintesis MnO  dengan Metode ElektrolisisKMnO dalam 

Suasana Asam Sulfat dengan pH H SO  0,2 ; 2,5; 3,0; dan 6,5. 

 

Partikulat hasil sintesis dengan metode elektrolisis KMnO dalam suasana asam sulfat yang menghasilkan partikel α-

MnO  adalah dalam suasana asam sulfat dengan pH = 0,2, sedangkan pH di atas nilai 0,2 belum dihasilkan senyawa α-

MnO . Nilai pH= 0,2 untuk larutan asam sulfat diperoleh dari pemipetan 33 mL H SO  pekat 95 %(pa) yang diencerkan 

dengan aquades sampai volumenya 300 mL. Larutan H SO  sebanyak 300 mL ini selanjutnya ditempatkan dalam gelas 

kimia ukuran  600 mL yang didalamnya dimasukkan sepasang elektroda grafit dan dihubungkan dengan sumber tegangan 

arus searah( power supply). Potensial terpasang yang dikenakan pada sel elektrolisis adalah sekitar 1,5 Volt. Potensial 

terpasang 1,5 Volt ini dipilih, merupakan potensial terpasang ideal yang diambil dari diagram Pourbaix  dari Gambar 3 di 

bawah ini. Elektrolisis larutan asam sulfat ini  dilangsungkan selama 1 menit, kemudian disusul dengan penetesan larutan 

KMnO  pada bagian permukaan katoda pada sisi bagian belakang. Penetesan larutan KMnO  pada sisi bagian depan katoda 

tidak menghasilkan partikulat padat.  

 

 
Gambar 3. Diagram Pourbaix antara Potensial terhadap nilai pH. 

 

Sintesis MnO  dari elektrolisis dalam suasana larutan netral, partikulat yang dihasilkan berupa campuran dari 

senyawa MnO ; Mn dan K MnO .Mengapa terjadi hasil demikian, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Reaksi reduksi 

KMnO  menjadi MnO   dan K MnO  memiliki nilai potensial yang agak berimpit, seperti terlihat pada duadata di bawah ini 

: 

 2. MnO 
-
+ e  MnO 

- 
E

 
 = 0,564  Volt 

Sedangkan Mn diperoleh dari reduksi Mn
  

, dimana Mn
  

 dapat diperoleh dari reaksi reduksi 

 MnO 
-
+ 8H

+
 +5 e  Mn

  
 + 4 H O                         E

 
 =      Volt 
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Ion H
+
ke kutub yang bermuatan berlawanan (negatip), yaitu katoda.dapat diperoleh dari hasil reaksi oksidasi air di anoda 

yang kemudian ion H
+
 ini bermigrasi menuju  

Sedangkan untuk elektrolisis larutan KMnO  dalam suasana asam dengan penggunaan asam sulfat dengan pH di atas 

nilai pH= 0,2, diperoleh partikulat berupa campuran dari senyawa Mn O  dan Mn O .Hasil yang demikian dapat dijelaskan 

sebagai berikut.Saat larutan KMnO  telah bercampur dengan asam dan elektrolisis telah dijalankan, proses yang terjadi 

adalah ion H
+
 bergerak menuju ke katoda tetapi ion ini juga melakukan reaksi reduksi membentuk gas hidrogen, sehingga 

apabila jumlah ion ini tidak dalam kondisi melimpah di permukaan katoda,  maka reaksi yang diharapkan seperti reaksi di 

bawah ini tidak bisa terjadi. 

MnO 
-
  + 3 e +4 H

+
 MnO  + 2 H O                  E

 
 =+1,67 Volt 

Paparan tentang studi pendahuluan sintesis MnO  dengan metode elektrolisis KMnO  oleh peneliti cukupkan sampai 

tahapan di sini saja, sebagai tahapan perkenalan tentang metode sintesis MnO  dengan cara elektrolisis KMnO  dalam 

suasana asam sulfat. 

 

KESIMPULAN 

1. Sintesis α-MnO  berhasil dilakukan dengan metode elektrolisis KMnO  dalam suasana basa dengan penggunaan 

potensial terpasang sebesar 5 Volt. 

2. Sintesis α-MnO  berhasil dilakukan dengan metode elektrolisis KMnO  dalam suasana asam sulfat yang memiliki 

nilai pH= 0,2, (yang setara dengan 33 mL H SO  pekat 95 % yang diencerkan dengan aquades sampai volumenya 

300 mL), dengan penggunaan potensial terpasang sebesar    5 Volt. 

3. Partikulat padat sebagai bentukan hasil elektrolisis hanya dapat diperoleh bilamana larutan KMnO  diteteskan 

pada sisi bagian belakang permukaan katoda. 

 

SARAN 

Penelitian ini masih perlu penyempurnaan, yaitu mengingat bahwa keberhasilan dari sintesis MnO  sangat 

memerlukan jumlah asam yang cukup tinggi dan asam memiliki sifat yang sangat korosif, maka perlu dilakukan 

pengembangan lebih lanjut untuk sintesis MnO  dengan metode elektrolisis, misalnya untuk sintesis MnO  dari 

elektrolisis KMnO  dalam suasana basa, perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut. Mengingat bahwa struktur α-MnO  

lebih banyak menguntungkan daripada struktur MnO  yang lain, maka setiap pembentukan partikulat hasil elektrolisis 

yang memiliki pola XRD identik dengan JCPDS nomer44-0140, yaitu milik senyawa α- MnO  perlu dilihat 

morfologinya dengan SEM atau TEM, sehingga segera dapat dirancang kemanfatan dari hasil sintesis. 
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ABSTRAK 

 

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan tradisi minum kopi. Salah satu 

jenis kopi yang sangat populer dan digemari hingga saat ini ialah kopi arabika. Pada proses pengolahan (pirolisis) biji 

kopi, komponen-komponen kimianya akan terdekomposisi menjadi asap. Jika asap hasil pirolisis dikondensasi akan 

diperoleh destilat (asap cair). Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik asap cair hasil pirolisis biji kopi arabika. 

Proses pirolisis dilakukan dengan variasi temperatur 300, 350 dan 400
o
C menggunakan pirolisator furnance. Asap cair 

yang dihasilkan dihitung rendemennya, selanjutnya dikarakterisasi meliputi tingkat keasaman (pH), kadar total fenol 

dan identifikasi kandungan kimia dengan alat kromatografi gas-spektroskopi massa (KGSM). Asap cair hasil pirolisis 

biji kopi arabika pada temperatur 300, 350, dan 400
o
C secara berturut diperoleh      ; 41,59 dan 44,34% rendemen 

asap cair, dan rata-rata nilai pH 4,01, sedangkan kadar total fenol tertinggi dihasilkan pada temperatur    
o
C yaitu 

sebesar 5,24%. Berdasarkan hasil identifikasi kandungan kimia asap cair hasil pirolisis pada temperatur 400
o
C, dengan 

menggunakan alat KGSM menunjukkan dua macam senyawa dengan kadar tertinggi yaitu asam asetat (62,65%) dan 

fenol (29,03%). 

 

Kata kunci: karakterisasi, biji kopi arabica, pirolisis, asap cair, komponen kimia 

 

ABSTRACT 

 

Aceh Province is one of the regions in Indonesia which is famous with the tradition of drinking coffee. One of 

the coffee’s types that is very popular and liked until today is Arabica coffee. In the preparation process (pyrolysis) of 

coffee seed, their chemical components will be decomposed into smoke. If the smoke of pyrolysis results are condensed, 

it will be gained distillate (liquid smoke). The aim of this research is to investigate the characteristics of liquid smoke 

as the result of arabica coffee seed pyrolysis. The pyrolysis process is done with the variation of temperature at 300, 

350 and 400
o
C by using pyrolysator furnace. Liquid smoke produced are calculated their rendemen, then it is 

characterized at the level of acidity (pH), total phenol value and identification of chemical content by gas 

chromatography-mass spectroscopy (KGSM). Liquid smoke as the results of pyrolysis of Arabican coffee seed at 

temperature of 300, 350, and 400
o
C respectively obtained 35.55; 41.59 and 44.34% yield of liquid smoke, and the 

average of pH value is 4.01, while the highest levels of total phenols produced at a temperature of 400
o
C is equal to 

5.24%. Based on the identification results of the chemical content of liquid smoke of pyrolysis result at temperature of 

   
o
C, by using KGSM, it shows there are two kinds of compounds with the highest levels namely acetic acid (62.65%) 

and phenol (29.03%). 

 

Keywords: characterization, arabica coffee seed, pyrolysis, liquid smoke, chemical components 

 

PENDAHULUAN 

 

Tanaman kopi arabika merupakan salah satu tanaman kopi yang sangat digemari di Provinsi Aceh. Selama ini,  

bagian tanaman kopi yang banyak dimanfaatkan adalah bijinya. Biji kopi diolah sedemikian rupa sehingga dihasilkan 

bubuk kopi yang mempunyai aroma seduhan yang sangat khas yang tidak dimiliki oleh minuman lain.  

Menurut Clarke dan Macrae (1987) dalam Ridwansyah (2003),  biji kopi mengandung mineral, kafein, trigonelin, 

lemak, asam klorogenik, asam alifatik, oligosakarida, polisakarida, asam amino, protein dan asam humat. Pada proses 

pengolahan biji menjadi bubuk kopi, komponen-komponen kimia ini diperkirakan akan terdekomposisi oleh panas 

yang tinggi menjadi asap. Jika asap yang keluar dari proses pengolahan biji kopi dikondensasikan, maka akan diperoleh 

destilat (asap cair). Asap cair merupakan suatu hasil destilasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran tidak 

langsung maupun langsung dari bahan-bahan yang banyak mengandung karbon serta senyawa-senyawa lain 

(Ramakrishnan dan Moeller, 2002; Amritama, 2008).  

Proses pengarangan (pirolisis) merupakan suatu evolusi pembentukan dari bahan kayu menjadi arang melalui 

beberapa tahapan. Pada suhu di atas 100
o
C, bahan volatil keluar ke permukaan dan selanjutnya menguap ke aliran gas. 

Pada suhu di atas 200
o
C mulai terjadi degradasi bahan atau jaringan polimetrik induknya. Pada saat pirolisis, energi 

panas mendorong terjadinya oksidasi sehingga molekul karbon yang kompleks terurai, sebagian besar menjadi karbon 
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atau arang (Prandhan dan Singh, 2011). Istilah lain dari pirolisis adalah destilasi kering, di mana merupakan proses  

penguraian yang tidak teratur dari bahan-bahan organik yang disebabkan oleh adanya pemanasan tanpa berhubungan 

dengan udara luar. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila bahan kayu dipanaskan tanpa berhubungan 

dengan udara dan diberi suhu yang cukup tinggi maka akan terjadi rangkaian reaksi penguraian dari senyawa-senyawa 

kompleks yang menyusun bahan kayu dan menghasilkan zat dalam tiga bentuk yaitu padatan, cairan dan gas. 

Menurut Prananta (2007), asap cair yang dihasilkan dari proses pirolisis perlu dilakukan pemurnian, di mana 

proses ini dapat menentukan jenis asap cair yang dihasilkan. Adapun jenis asap cair yaitu: 1) asap cair grade- : warna 

coklat pekat dan berbau tajam. Asap cair ini telah dilakukan pemurnian dari tar dengan menggunakan penyulingan. 

Asap cair ini dapat digunakan untuk pengawetan karet; 2) asap cair grade-2: warna kuning kecoklatan dan aroma tidak 

kuat. Asap cair ini telah melewati tahapan penyulingan kemudian dilakukan penyaringan dengan zeolit. Asap cair ini 

sering digunakan untuk pengawetan bahan makanan mentah seperti daging, ayam dan ikan, dan 3) asap cair grade- : 

warna kuning pucat, aroma tidak kuat. Asap cair ini telah melewati tahap penyulingan dan penyaringan dengan zeolit 

yang kemudian dilanjutkan dengan penyulingan fraksinasi serta dilanjutkan penyaringan dengan karbon aktif.   

Asap cair yang diperoleh melalui pirolisis bahan-bahan organik ternyata sungguh banyak manfaatnya. Beberapa 

peneliti telah melaporkan bahwa asap cair mengandung sejumlah senyawa kimia yang berpotensi antara lain sebagai 

zat pengawet (Budijanto, dkk., 2008; Arnim, dkk., 2012; Prananta, 2007), desinfektan dan pestisida (Wijaya, dkk., 

      Gani 2007), antioksidan (Ross, dkk., 2012; Yuwantih, 2008; Tamaela, 2003), antibakteri (Zuraida, dkk., 2011), 

flavour (Gani 2007) dan bio-oil (Abdullah, dkk., 2011; Sigit, 2008). Hal ini disebabkan beberapa komponen penyusun 

asap cair mengandung senyawa fenol, karbonil, asam-asam organik, hidrokarbon polisiklis aromatis dan senyawa 

benzo(a)pirena (Samsonov, dkk., 2012; Prananta, 2007), 

Menyadari pentingnya penanganan yang berbasis nirlimbah pada proses pengolahan biji kopi atau meminimalkan 

proses yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan akibat produk bubuk kopi yang dihasilkan.  Untuk itu, dicari 

proses pengolahan biji kopi yang dapat menghasilkan produk sampingan berupa asap cair. Untuk itu, disarankan teknik 

pirolisis yang dibantu dengan kondensor sebagai alternatif solusinya. Dengan demikian masih diperlukan penelitian 

untuk mengetahui karakteristik asap cair yang berasal dari bahan-bahan selain kayu dan dipergunakan untuk tujuan 

yang berbeda misalnya dari biji kopi.  

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Peralatan 

Biji kopi arabika yang digunakan pada penelitian ini berasal dari perkebunan desa Lokop Sabun Kecamatan Kute 

Panang Kabupaten Aceh Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji  kopi arabika basah sebanyak 

1,65 kg yang telah dipisahkan dari kulit biji dan tidak dilakukan penjemuran langsung terhadap sinar matahari, namun 

hanya diangin-anginkan saja.  Sampel dilakukan pemilahan dari biji–biji busuk dan biji berwarna hitam. Bahan-bahan 

kimia yang digunakan antara lain asam klorida, natrium tiosulfat, kalium bromida, kalium bromat, dan aquades. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas yang umum digunakan dalam laboratorium 

kimia, perangkat pirolisis yang terdiri dari pengontrol suhu dan furnace merk Barnstead International, tabung 

pirolisator pipa penyalur asap dan kondensor, pH meter digital, thermostat, corong pisah, timbangan analitik, spidol, 

dan gunting. Peralatan untuk identifikasi komponen digunakan alat KG-SM. 

 

Penetapan Kadar Air 

 Prosedur penetapan kadar air dimodifikasi dari metode AOAC  (2006) oleh Horwitz dan Latimer, dengan 

langkah-langkah  yaitu cawan porselin dipanaskan dalam oven pada suhu 105
o
C selama 1 jam, kemudian didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang. Selanjutnya, contoh ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan ke dalam cawan 

porselin yang sudah ditimbang, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 105
o
C selama 24 jam. Setelah didinginkan 

dalam desikator, selanjutnya contoh ditimbang. 

 

 

  

 

Prosedur Pirolisis Biji Kopi Arabika 

Proses pengarangan dilakukan dengan menggunakan peralatan reaktor pirolisis listrik dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Biji kopi masing-masing ditimbang sebanyak 150 gram, lalu dimasukkan ke dalam tabung pirolisator dan 

selanjutnya reaktor dihidupkan; 

2) Temperatur pirolisis divariasikan menjadi 300, 350 dan 400ºC, dengan demikian dimulailah proses pirolisis; 

3) Asap cair hasil kondensasi ditampung dalam erlenmeyer; 

4) Reaktor pirolisis dibiarkan dingin sampai 24 jam; 

5) Asap cair yang diperoleh dihitung rendemennya dan dikarakterisasi yang meliputi pengukuran pH, dan kadar total 

fenol; 

6) Dilakukan 3 kali pengulangan untuk masing-masing perlakuan. 

bobot contoh awal  

(bobot  contoh awal)-(bobot contoh akhir)  

Kadar air (%)    x      



Abdul Gani Haji, dkk. 
 

Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014                   

 

Alat produksi (reaktor) asap cair yang telah dibuat selama penelitian terdiri dari tabung pirolisator, furnace, pipa 

penyalur asap dan kondensor untuk mencairkan asap menjadi asap cair. Rancang bangun alat produksi asap cair dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

 
  Gambar 1. Peralatan Pirolisis 

 

Prosedur Karakterisasi Asap Cair 

Asap cair yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil sampingan dari proses pirolisis biji kopi. Asap cair 

hasil kondensasi ditampung dalam erlenmeyer. Selanjutnya dikarakterisasi yang meliputi rendemen, nilai pH dan total 

fenol. 

 

Rendemen 

Botol reagen berwarna gelap yang bersih ditimbang dengan teliti, lalu diisi dengan asap cair, kemudian botol 

yang berisi asap cair ditimbang lagi. Selanjutnya, ditentukan rendemennya menurut temperatur pirolisis yang 

digunakan, dengan rumus sebagai berikut: 

100x
bakubahanbobot

cairasapbobot
(%b/b)cairasapRendemen 

 
Penentuan Nilai pH 

Nilai pH ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Sampel asap cair sebanyak 10 mL dimasukkan ke dalam gelas kimia. 

2) Diukur pH-nya dengan menggunakan pH meter digital. 

3) Dicatat nilai pH yang muncul, dan dilakukan 3 kali pengulangan untuk masing-  masing perlakuan serta 

ditentukan rataan nilai pHnya. 

 

Penentuan Kadar Total Fenol 

Kandungan asap cair yang dilaporkan dibeberapa literatur pada umumnya mengandung senyawaan fenolik, maka 

penelitian ini dilakukan analisis kadar total fenol untuk mengetahui karakteristik dari asap cair.  Prosedur kerja 

dimodifikasi dari metode AOAC  (2006) oleh Horwitz dan Latimer sebagai berikut: 

1) Sebanyak 0,5 gram asap cair yang telah dipekatkan pada suhu 40
o
C dalam gelas kimia. Kemudian dilarutkan 

dengan aquades, dimasukkan ke dalam labu takar 1 L dan diencerkan sampai tanda garis.  

2) Campuran distandarisasi dengan 0,0167 M larutan kalium bromida-kalium bromat, dengan cara: dipindahkan 25 

mL campuran kedalam labu takar 500 mL, diencerkan dengan aquades hingga tanda garis. Di pipet larutan 

sebanyak 15 mL diencerkan ke dalam labu 500 mL dan ditambahkan 30 mL larutan standar kalium bromida-

kalium bromat. 

3) Campuran ditambahkan 5 mL asam klorida dan  segera ditutup. Digoyang-goyang selama 30 menit dan didiamkan 

15 menit. Buka penyumbat dengan cepat dan segera ditambahkan 5 mL larutan kalium iodida 20%. Labu digoyang 

dengan hati-hati, kemudian tutup dibuka dan dibilas leher labu dengan sedikit aquades. 

4) Campuran dititrasi dengan 0,1 M natrium tiosulfat menggunakan larutan kanji sebagai indikator sampai warna 

larutan berubah menjadi bening. Kadar total fenol dihitung dengan formula sebagai berikut: 

     2 2 3Kadar fenol (%) (30 mL 0,1 M Na S O  dari titrasi) x 0,001569 x 1333 x 0,1 
 

Identifikasi Kandungan Kimia  

Identifikasi kandungan kimia asap cair biji kopi arabika dilakukan di laboratorium LIPI menggunakan instrumen 

KG-SM Shimadzu seri QP-5050. Prosedur kerja  identifikasi kandungan kimia asap cair adalah sebagai berikut: 
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1) Transformator dinyalakan dengan menekan tombol “on”  pada alat KG-SM berturut-turut untuk power pada Ion 

Gauge (IG), SM, dan KG. Kemudian dialirkan gas helium. Dihidupkan juga komputer, monitor, dan printer; 

2) Pilih menu Class-5000, klik vacuum control, dan auto start up dijalankan;  

3) Diaktifkan monitor KG-SM, set temperatur injektor, kolom, dan detektor. Ditunggu hingga tekanan vakum di 

bawah 5 kPa;  

4) Tuning diaktifkan, klik auto tune, load method yang akan digunakan, klik start, ditunggu beberapa saat sampai 

hasilnya di print-out, setelah selesai klik close tuning; 

5) Diaktifkan method development, set KG parameter, set SM parameter, simpan metode yang telah dideskripsikan, 

klik exit. 

6) Real Time Analysis diaktifkan, pilih single sample parameter, diisi deskripsi yang diinginkan 

7) Dilakukan Send Parameter, selanjutnya ditunggu sampai KG dan SM ready, kemudian dilakukan injeksi sampel. 

Ditunggu sampai analisa selesai. 

8)  Kemudian diaktifkan Post Run Analysis, dipilih Browser untuk analisa sampel secara kualitatif. Load file yang 

dianalisa, lakukan pengaturan peak top comment (peak label), dan reintegrasi. Dipilih display spectrum search 

pada peak tertentu dan dilakukan report pada bagian yang diinginkan. 

9) Untuk mengakhiri, didinginkan temperatur injektor, kolom, dan detektor pada KG-SM monitor sampai temperatur 

ruangan (30
o
C). Bila sudah tercapai, klik vacum control, lakukan auto shut down. Kemudian dimatikan perangkat 

alat dengan  urutan : komputer, KG, SM, IG, dan gas helium. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Air 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah biji kopi arabika yang memiliki kadar air sebanyak 25%. 

Kadar air yang terkandung di dalam sampel sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tidak dilakukan penjemuran langsung 

terhadap sinar matahari, melainkan hanya diangin-anginkan saja. 

Hasil Pirolisis 

Proses pirolisis biji kopi arabika menghasilkan  destilat berupa cairan asap berwarna coklat kekuningan sampai 

coklat dan residu arang. Selain itu juga diperoleh gas-gas yang tidak dapat terkondensasikan oleh pendingin, sehingga 

tidak tertampung pada erlenmeyer. Sebagian besar gas-gas ini dapat dikondensasikan dan sedikit bagian yang lain 

terlepas dari penampung, keluar melalui pipa penyalur asap dan lepas ke atmosfer. 

Berikut ini data hasil pirolisis biji kopi arabika yang meliputi volume asap cair, residu arang dan warna asap cair 

yang disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel    Hasil Pirolisis Biji Kopi Arabika  

Temperatur Pirolisis (
o
C) 

Volume  

Asap Cair (mL) 
Residu  (gram) Warna Asap Cair 

    

    

    

      

      

      

      

      

      

Coklat kekuningan 

Coklat kekuningan 

Coklat  

 

Berdasarkan Tabel 2, hasil pirolisis biji kopi arabika yang telah dilakukan didapatkan asap cair yang berwarna 

coklat kekuningan hingga coklat seperti pada Gambar 2. 

 

 

                        
 

  

  

          Gambar 2. Profil Asap Cair Hasil Pirolisis Biji Kopi Arabika.  

 

Terlihat jelas dari Gambar 2, tidak adanya perbedaan warna asap cair pada temperatur 300 dan    
o
C. Namun, 

asap cair yang dihasilkan pada temperatur 400
o
C memiliki perbedaan warna dengan perlakuan 300 dan 350

o
C yaitu 

coklat keruh. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya temperatur pirolisis. Pirolisis pada temperatur 300
o
C 

dengan kondisi alat (tabung pirolisator) yang masih baru menyebabkan proses kondensasi berlangsung sempurna. Asap 

A     
o
C) C     

o
C) B     

o
C) 
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yang ditampung dari pembakaraan dapat dikondensasikan dengan baik tanpa bercampur dengan bahan-bahan lain 

sehingga menghasilkan warna yang jernih. Begitu juga sebaliknya, pada temperatur 400
o
C menghasilkan warna asap 

cair coklat kehitaman, dimana kondisi alat telah beberapa kali mengalami pembakaran. Pada pembakaran sebelumnya, 

diperkirakan masih terdapat sisa-sisa asap yang tidak terkondensasi sempurna menjadi cairan asap, sehingga pada 

aliran temperatur 400
o
C, sisa asap sebelumnya ikut terkondensasi kembali sehingga mempengaruhi warna asap cair 

yang dihasilkan berikutnya. 

 

Rendemen Asap cair 

Rendemen merupakan salah satu parameter yang penting untuk mengetahui hasil dari suatu proses. Asap cair 

pada penelitian ini dihasilkan melalui proses kondensasi asap yang dikeluarkan dari reaktor pirolisis. Selama proses 

pirolisis berlangsung terjadi penguapan berbagai macam senyawa kimia. Data rendemen asap cair dan arang yang 

dihasilkan pada proses pirolisis biji kopi arabika disajikan pada Tabel  . 

 

Tabel    Data Rendemen Asap Cair Hasil Pirolisis Biji Kopi Arabika 

Perlakuan 
Temperatur Pirolisis  

(
o
C) 

Rendemen  

Asap Cair  

(%b/b) 

Rendemen Residu 

(%b/b) 

I 

II 

III 

    

    

    

      

      

      

      

      

      

 

Berdasarkan Tabel 2, didapat rendemen asap cair yang dihasilkan pada proses pirolisis biji kopi arabika dengan 

variasi temperatur 300, 350 dan 400
o
C berkisar 37,92-        Rendemen asap cair yang dihasilkan ini tidak jauh 

berbeda jika dibandingkan dengan hasil asap cair yang diperoleh Tranggono, dkk.       , pada pirolisis beberapa jenis 

kayu dengan kisaran suhu 350-   
o
C yang menghasilkan asap cair dengan rendemen rata-rata 49,10%. 
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Gambar  . Grafik Rendemen Asap Cair Hasil Pirolisis Biji Kopi Arabika 

 

Pada Gambar  , terlihat asap cair pada temperatur 400
o
C dengan lama pirolisis 180 menit, didapatkan rendemen 

yang paling tinggi yaitu sebesar 47,29%. Hal ini dikarenakan pada perlakuan tersebut saat proses pirolisis mencapai 

suhu paling tinggi, hampir semua air yang ada pada bahan pengasap menguap, kemudian menghasilkan banyak asap. 

Kuantitas asap yang tinggi dapat memperbesar rendemen yang diperoleh terutama dalam bentuk cairan asap. 

Rendemen terendah diperoleh dengan temperatur pirolisis 300
o
C

 
pada perlakuan I selama 150 menit yaitu 37,92%. Hal 

ini dikarenakan suhu pirolisis yang rendah, diperkirakan hanya mengandung air bebas sehingga lebih sedikit asap yang 

dapat dikondensasikan (Firmansyah, 2004). Hasil ini sesuai dengan penelitian Gani (2007), jumlah rendemen asap cair 

yang dihasilkan pada proses pirolisis sangat bergantung pada jenis bahan baku yang digunakan. Persentase rendemen 

yang diperoleh juga sangat bergantung pada suhu pirolisis dan sistem kondensasi yang dipakai.  

Pada proses pirolisis biji kopi arabika, disamping menghasilkan asap cair juga dihasilkan residu berupa arang biji 

kopi arabika. Grafik yang memperlihatkan hubungan temperatur pirolisis terhadap rendemen residu dapat dilihat pada 

Gambar  . 
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Gambar  . Grafik Rendemen Arang Hasil Pirolisis Biji Kopi Arabika 

 

Berdasarkan Gambar 4, terlihat penurunan rendemen residu dari temperatur 300-   
o
C. Residu yang dihasilkan 

beratnya semakin berkurang dengan naiknya temperatur pirolisis, ini disebabkan semakin berkurangnya komponen-

komponen organik yang terdapat dalam biji kopi tersebut. 

 

Karakterisasi Asap Cair 

Nilai pH 

Nilai pH merupakan salah satu parameter kualitas dari asap yang dihasilkan, dimana bila pH rendah maka 

kualitas asap yang dihasilkan tinggi. Karena secara keseluruhan berpengaruh terhadap nilai awet dan daya simpan 

produk asap ataupun sifat organoleptiknya. Begitupun sebaliknya, jika nilai pH tinggi maka asap yang dihasilkan 

bermutu kurang baik (Gani,        Pengukuran pH asap cair dilakukan bertujuan untuk mengukur kualitas asap cair 

yang dihasilkan dan juga untuk mengukur tingkat penguraian bahan yang terjadi untuk menghasilkan asam. Hasil 

pengukuran nilai pH rata-rata dalam asap cair hasil pirolisis biji kopi arabika dengan beberapa variasi temperatur dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rerata Nilai pH Asap Cair Hasil Pirolisis Biji Kopi Arabika  

Perlakuan Temperatur Pirolisis (
o
C) Nilai pH 

I 

II 

III 

    

    

    

     

     

     

 

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa dengan bertambahnya waktu pirolisis ternyata tidak berpengaruh terhadap 

tinggi/rendahnya nilai pH asap cair. Hasil ini disebabkan karena terjadinya proses penguraian komponen biji kopi 

arabika yang sempurna sehingga komponen asap menghasilkan asam  yang tinggi dalam asap (baik berupa uap ataupun 

cair). Seperti yang diungkapkan oleh Firmansyah (2004), proses penguraian yang terjadi karena adanya faktor suhu 

yang berpengaruh dan bahan pengasap yang digunakan. Nilai pH rendah berarti asap yang dihasilkan berkualitas tinggi 

terutama dalam hal penggunaannya sebagai bahan pengawet makanan (Nurhayati, 2000). Hal ini dikarenakan asam 

dapat menyebabkan turunnya nilai pH, sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 

 

Kadar total fenol 

Identifikasi senyawaan fenolik dalam asap cair hasil pirolisis biji kopi arabika diharapkan dapat mewakili kriteria 

mutunya, sehingga sasaran penggunaannya akan lebih tepat. Data hasil analisis rata-rata kadar total fenol asap cair 

disajikan pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Data Total Fenol Asap Cair Hasil Pirolisis Biji Kopi Arabika 

Temperatur Pirolisis (
o
C) Kadar total fenol (%) 
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Kadar total fenol dalam asap cair hasil pirolisis biji kopi arabika berkisar antara 0,56-5,24%. Kadar total fenol 

yang paling tinggi diperoleh pada pirolisis dengan temperatur  400
o
C dan kadar total fenol yang paling rendah 

diperoleh pada pirolisis dengan temperatur 300
o
C.  

Berdasarkan Tabel 4, faktor utama yang menentukan kadar total fenol dalam asap cair adalah banyaknya asap 

yang dihasilkan selama proses pirolisis berlangsung. Fenol yang dihasilkan ada hubungannya dengan rendemen, 

dimana semakin banyak asap yang dihasilkan maka akan semakin besar jumlah rendemen. Jumlah asap yang dihasilkan 

sangat bergantung pada bahan baku yang digunakan dan suhu yang dicapai selama proses. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan Djatmiko dkk. (1985) dalam Gani (2007), bahwa keberadaan senyawa-senyawa kimia dalam asap cair 

sangat dipengaruhi oleh kandungan kimia bahan baku yang digunakan dan suhu yang dicapai pada proses pirolisis.  

Menurut Prananta (2007), selama proses pirolisis berlangsung, terjadi beberapa tahap pirolisis yaitu tahap awal 

adalah proses pelepasan air yang disertai pelepasan gas-gas ringan seperti CO dan CO . Tahap awal ini terjadi pada 

temperatur 100-   
o
C. Pada kisaran temperatur ini dalam wadah pendingin hanya berisi air saja. Tahap kedua terjadi 

proses dekomposisi hemiselulosa, selulosa dan lignin. Hemiselulosa terdekomposisi pada suhu 200-   
o
C, selulosa 

mulai terdekomposisi pada temperatur 280
o
C dan berakhir pada temperatur 300-   

o
C, sedangkan lignin mulai 

terdekomposisi pada suhu 300-   
o
C dan berakhir pada suhu 400

o
C. Pada tahap ini mulai dihasilkan tar dan semua 

hasil dekomposisi tempurung kelapa yang menguap bersamaan dengan meningkatnya temperatur pirolisis, residu yang 

tertinggal adalah arang.  

Kadar total fenol asap cair yang terbaik pada penelitian ini, yaitu 5,24%. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kadar total fenol yang diperoleh Tranggono, dkk.       , pada proses pirolisis berbagai jenis kayu pada suhu 

   -   
o
C dengan menghasilkan total fenol rata-rata 2,90%. Sedangkan kadar total fenol yang didapat oleh Darmadji, 

dkk.      ), yaitu sebesar 4,33%. 

 

Komponen Kimia Asap Cair 

Asap cair yang dihasilkan pada proses pirolisis biji kopi arabika terlebih dahulu dilarutkan dalam pelarut metanol 

untuk selanjutnya diidentifikasi kandungan kimianya. Penentuan kandungan senyawa yang terdapat dalam asap cair 

dilakukan dengan menggunakan instrumen KG-SM dengan menggunakan kolom kapiler DB 5 MS dengan kondisi 

kerja; suhu awal 60
o
C, suhu injektor 300

o
C, suhu detektor 320

o
C, volume injeksi 1µL, kecepatan alir 1,6 µL/menit 

dengan helium sebagai gas alir. 

Penggambaran pola kromatogram berbentuk kurva sebagai fungsi waktu untuk KG dan kromatogram berbentuk 

spektrum garis untuk SM yang menunjukkan pola spektrum massa hasil serpihan dari molekul cuplikan. Kromatogram 

KG-SM dari asap cair yang dihasilkan pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Kromatogram Asap Cair Hasil Pirolisis Biji Kopi Arabika 

 

Kromatogram pada Gambar 5, memperlihatkan bahwa asap cair yang dihasilkan pada proses pirolisis biji kopi 

arabika menunjukkan pemisahan komponen kimianya melalui puncak-puncak kromatogram yang muncul pada KG. 

Puncak-puncak tersebut mulai muncul pada waktu retensi 1,508 hingga 6,267 menit dan berdasarkan chemstation data 

system yang dipunyai alat tersebut teridentifikasi sebanyak 7 senyawa penyusun asap cair hasil pirolisis biji kopi 

arabika. Senyawa-senyawa tersebut diduga mempunyai nama dan struktur seperti tercantum pada Tabel 5. 
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Tabel 5.  Kandungan Kimia Asap Cair yang Teridentifikasi dengan Teknik KG-SM 

No.  

Puncak 

Waktu Retensi 

(menit) 
Dugaan Senyawa 

Konsentrasi  

(%) 

        Asam asetat      

        Asam asetat       

        2-okso asam  propanoat      

        Diasetat-1,2-etanadiol      

        Fenol       

        2-metoksifenol      

         Tidak ada referensi      

 

Berdasarkan Tabel 5, maka dapat disimpulkan bahwa dalam asap cair hasil pirolisis biji kopi arabika terdapat 

beberapa jenis senyawa. Dari data di atas juga diketahui bahwa terdapat dua senyawa dengan kadar tertinggi, yaitu 

asam asetat (62,65%) dan fenol (29,03%). Hal ini sesuai dengan hasil pengukuran nilai pH untuk ketiga perlakuan yaitu 

sebesar 4,01. Hasil ini tidak jauh berbeda dari komponen penyusun asap cair yang diperoleh Darmadji, dkk. (    ) 

mendapatkan kandungan senyawa fenolik sebesar 4,13%, karbonil (11,3%) dan asam (10,2%) dari hasil pirolisis 

tempurung kelapa. Sementara itu, Yulistiani (1997) , mendapatkan kandungan senyawa fenolik sebesar 1,28% dalam 

asap cair tempurung kelapa. Komponen fenol tertinggi (3,24%) terdapat dalam asap cair kayu tusam, kadar asam asetat 

tertinggi (6,33%) kayu bakau, dan kadar alkohol tertinggi (2,94%) pada kayu jati. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

diyakini bahwa pada hampir semua asap cair dari berbagai jenis kayu dijumpai adanya senyawa golongan fenolik. Oleh 

karena itu, asap cair dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengawet alami. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Pszczola (1995), bahwa asap cair yang mengandung sejumlah komponen fenolik dan asam dapat 

digunakan sebagai bahan pengawet.  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu: 

1) Penggunaan biji kopi arabika pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan baku alternatif  untuk 

memproduksi asap cair. 

2) Pirolisis biji kopi arabika pada temperatur 300, 350 dan 400
o
C diperoleh rendemen asap cair secara berturut-turut 

adalah 37,92; 44,36 dan 47,29 %. 

3) Tingkat keasaman asap cair yang didapat dari ketiga perlakuan temperatur 300, 350 dan 400
o
C adalah 4,01.  

4) Kandungan total fenol asap cair yang paling tinggi dihasilkan pada temperatur pirolisis 400
o
C yaitu sebesar 5,24%.  

5) Berdasarkan identifikasi kandungan kimia asap cair hasil pirolisis biji kopi arabika dengan teknik KG-SM didapat 

tujuh komponen senyawa kimia. Diantara senyawa-senyawa tersebut terdapat dua senyawa dengan kadar tertinggi 

yaitu, asam asetat (62,65%) dan fenol (29,03%).  
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ABSTRAK 

 
Enzim lignin peroksidase (LiP) adalah enzim yang mengkatalisis depolimerisasi oksidatif lignin. Produksi 

enzim LiP oleh P.chrysosporium sangat dipengaruhi oleh jenis sumber karbon dalam media produksi. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui limbah lignoselulosa paling potensial di antara bonggol jagung, ampas tebu, sekam, jerami dan 

serbuk gergaji kayu sebagai sumber karbon dan konsentrasi optimumnya untuk produksi enzim LiP oleh 

P.chrysosporium . Glukosa digunakan sebagai sumber karbon pembanding. Pemilihan sumber karbon terbaik dan 

penentuan konsentrasi optimum didasarkan pada tinggi rendahnya aktivitas enzim LiP. Aktivitas enzim LiP ditentukan 

berdasarkan banyaknya LiP yang menyebabkan teroksidasinya 1 µmol veratryl alkohol menjadi veratryl aldehida per 

menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bonggol jagung, ampas tebu, jerami sekam dan serbuk gergaji memiliki 

potensi sebagai sumber karbon dalam produksi LiP P. chrysosporium. Lignoselulosa limbah bonggol jagung, ampas 

tebu, jerami, sekam dan serbuk gergaji konsentrasi 1% menghasilkan aktivitas LiP  tertinggi berturut-turut sebesar 

18,28 U/mL, 17,42 U/mL, 25,16 U/mL, 17,63 U/mL dan 25,81 U/mL. Serbuk gergaji kayu merupakan lignoselulosa 

sumber karbon paling potensial dalam  produksi LiP P. chrysosporium. Pada konsentrasi 1% (b/v) aktifitasnya adalah 

25,81 U/mL.  

 

Kata kunci : lignin peroksidase, lignoselulosa, limbah pertanian, sumber karbon, Phanerochaete chrysosporium  

 

ABSTRACT 
 

Lignin peroxidase enzyme (LiP) is an enzyme that catalyzes the oxidative depolymerization of lignin. Lignin 

peroxidases enzyme production from P.chrysosporium is strongly influenced by the type of carbon source in the media 

production. The aimed of this researched were determine the potential of lignocellulosic waste as carbon source and 

dertermine the optimum concentration of the most potent lignocellulosic carbon source in the production of lignin 

peroxidase enzyme from P. chrysosporium. Glucose is used as carbon source comparison. The selection of the best 

carbon source and determination of the optimum concentration is based on the level of enzyme LiP activity. The LiP 

activity was determined by amount of enzyme LiP that causes oxidation 1 µmol veratryl alcohol to veratryl aldehyde 

per minute. The result of this research showed that rice straw, rice husk, corn stover, bagasse and sawdust have the 

potential as carbon source in LiP production from P.chrysosporium. Lignocellulosic waste corn stover , bagasse, rice 

straw, rice husk, and sawdust at a concentration of 1 % can produce LiP activity was highets consecutively as big as 

18,28 U/mL, 17,42 U/mL, 25,16 U/mL, 17,63 U/mL dan 25,81 U/mL. The sawdust is the best lignocellulosic as carbon 

source in LiP production P.chrysosporium. At a concentration 1% (w/v) the activities as big as 25,81 U/ mL. 

 

Key words : lignin peroxidase, lignocellulosic, agricultural waste, carbon source, Phanerochaete chrysosporium  

 
Enzim lignin peroksidase (EC 1.11.1.14)  merupakan salah satu enzim peroksidase yang berperan dalam 

degradasi lignin. Nama lain dari lignin peroksidase adalah ligninase atau hidrogen-peroksida oksidoreduktase (Wong, 

     . Enzim lignin peroksidase (LiP) mampu mengkatalisis reaksi oksidasi senyawa aromatik dan turunannya. Enzim 

LiP mengkatalisis reaksi oksidasi benzil alkohol menjadi benzaldehida, oksidasi fenol menjadi karboksilat dan 

pemutusan ikatan Cα-Cβ rantai samping non fenolik senyawa aromatik dengan adanya H O  (Akhtar et al.,       

Kemampuan LiP mengkatalisis reaksi oksidasi senyawa aromatik menjadi dasar pemanfaatannya dalam proses-

proses industri seperti biopulping dan biobleaching pada industri kertas, dekolorisasi dan bioremidiasi  pada industri 

tekstil, biokonversi lignin dari ampas tebu pada industri (Katagiri et al., 1995; Ilmi dan Kuswytasari, 2013; Samsuri et 

al., 2004). Pemanfaatan LiP dalam proses-proses industri semakin bertambah karena dengan menggunakan LiP proses 

perombakan sampai pada mineralisasi menghasilkan zat tidak toksik serta mampu menggantikan bahan kimia yang 

mailto:titisayuws@gmail.com


Titis Ayu Windrastuti Subagyo, dkk. 

 

    Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014 

 

menghasilkan limbah berbahaya pada berbagai proses industri sehingga limbah yang dihasilkan lebih ramah 

lingkungan. 

Beberapa kelompok jamur dilaporkan mampu menghasilkan lignin peroksidase, seperti jamur dari kelompok 

kapang pelapuk putih. Kapang pelapuk putih yang telah diketahui mampu menghasilkan LiP antara lain 

P.chrysosporium, Coriolus versicolor dan Pleurotus sp (Sulistinah, 2008). P. chrysosporium memiliki keunggulan 

sebagai sumber LiP dibandingkan jenis kapang pelapuk kayu lainnya. P. chrysosporium diketahui merupakan jenis 

kapang pelapuk putih yang paling aktif mendegradasi lignin, karena kemampuannya menghasilkan enzim lignolitik 

ekstraseluler seperti LiP, MnP dan Lakase (Fadilah, 2008; Hattaka, 1994; Howard et al., 2003). Menurut Dey (1994) P. 

chrysosporium mampu mendegradasi lignin tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan Polyporus ostreiformis. Rolz et 

al. (1986) menyatakan bahwa biolignifikasi rumput lemon paling tinggi jika didegradasi oleh P. chrysosporium 

dibandingkan dengan 10 jenis kapang lainnya. 

Produksi LiP dari P.  chrysosporium dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya nutrisi, pH, agitasi dan suhu. 

Enzim LiP akan diproduksi pada saat terjadi keterbatasan nutrisi seperti nitrogen, karbon dan sulfur, umumnya pada 

akhir fase eksponensial. Pada kondisi tersebut,  P. chrysosporium memproduksi metabolit sekunder seperti selulase, 

MnP, LiP dan lakase  untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Penelitian yang dilakukan Manavalan (    ) 

menunjukkan bahwa P.chrysosporium ketika ditumbuhkan dalam media yang menggunakan lignin sebagai sumber 

karbon utama, enzim-enzim oksidatif seperti aldehida dehidrogenase, alkohol dehidrogenase, isoamil oksidase, quinon 

oksidoreduktase, aril alkohol oksidase, piranosa 2-oksidase, mangan peroksidase dan lignin peroksidase diekspresikan 

dan diregulasi secara signifikan. Dengan demikian bahan organik yang berpotensi sebagai sumber karbon untuk 

produksi LiP oleh P.chrysosporium adalah bahan organik yang mengandung lignin. Salah satu bahan organik yang 

mengandung lignin adalah lignoselulosa. 

Lignoselulosa di alam dapat diperoleh dengan mudah, murah dan tersedia melimpah. Lignoselulosa merupakan 

komponen utama penyusun tanaman. Umumnya lignoselulosa diperoleh sebagai hasil samping pemanenan produk 

pertanian seperti ampas tebu, serbuk gergaji kayu, sekam, jerami dan bonggol jagung. Limbah pertanian tersebut 

masing-masing memiliki komposisi penyusun lignoselulosa yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin yang berbeda-beda. 

Penggunaan limbah pertanian yang komposisi penyusun lignoselulosanya berbeda-beda sebagai sumber karbon untuk 

produksi LiP oleh P.  chrysosporium diduga mempengaruhi kuantitas produksi LiP. Hingga saat ini belum banyak 

penelitian yang mempelajari potensi limbah pertanian dan perkebunan sebagai sumber karbon untuk memproduksi LiP 

oleh P.chrysosporium, sehingga telah dilakukan penelitian yang berjudul “Uji Potensi dan Optimasi Konsentrasi 

Lignoselulosa Beberapa Limbah Pertanian sebagai Sumber Karbon dalam Produksi Enzim Lignin Peroksidase 

oleh Phanerochaete chrysosporium” 

 

METODE PENELITIAN 

Preparasi Sampel 

Sampel yang digunakan sebagai sumber karbon adalah ampas tebu, jerami, sekam, serbuk gergaji dan bonggol 

jagung. Ampas tebu dan serbuk gergaji dapat langsung dicuci beberapa kali dengan akuades steril untuk 

menghilangkan pengotor, dikeringkan pada suhu 80
  

C hingga berat konstan, kemudian disaring dengan ayakan tepung 

(±30 mess). Bagian yang tidak tersaring dihaluskan  dengan blender kemudian disaring kembali dengan ayakan tepung 

(±30 mess). Jerami, sekam dan bonggol jagung dicuci, dipotong atau digunting kecil–kecil, dijemur di bawah sinar 

matahari hingga benar–benar kering dan diblender sebelum disaring dengan saringan tepung. Ukuran sumber karbon 

yang digunakan berukuran maksimum 30 mess, kemudian dibungkus dalam plastik dan disimpan dalam desikator agar 

berat kering konstan. 

Peremajaan Biakan Murni Phanerochaete chrysosporium 

Peremajaan biakan murni Phanerochaete chrysosporium dilakukan secara aseptis di dalam laminar flow yang 

telah disterilkan dengan lampu UV dan alkohol 70 %. Ujung jarum enten dipijarkan, setelah dingin ujung kawat 

disentuhkan pada biakan dalam medium miring dan diinokulasikan ke medium nutrient agar miring, diinkubasi pada 

suhu 37
  
C selama 2 minggu sehingga diperoleh biakan Phanerochaete chrysosporium. 

Pembuatan Suspensi Spora Phanerochaete chrysosporium 

Spora dari isolat Phanerochaete chrysosporium yang telah disubkultur ke agar miring PDA (Potato Dextrose 

Agar) pada suhu 37
  

C selama dua minggu dilarutkan dari agar dengan 4 mL larutan Tween 80 0,02 % steril. Suspensi 

spora disentrifuge 5000 rpm selama 5 menit untuk memisahkan miselia. Jumlah spora dihitung menggunakan 

hemositometer (jumlah spora dalam suspensi spora yang diperoleh sekitar 10
 
 spora / mL). 

Produksi Lignin Peroksidase oleh P.chrysosporium Menggunakan Sumber Karbon Limbah Lignoselulosa 

Produksi lignin peroksidas oleh P.chrysosporium menggunakan sumber karbon lignoselulosa limbah pertanian 

dilakukan dengan menambahkan 4 mL suspensi spora ke dalam masing – masing Erlenmeyer 250 mL yang berisi 100 

mL media N-limited dan sumber karbon. Komposisi media N-limited per 1L adalah 0,1 g NaCl; 1,2 g K PO     0 g 

NH Cl; 0,2 g KCl; 1,2 g MgSO  .7H O; 0,1 g CaCl  (Yusnidar, 2011). Kemudian diinkubasi pada suhu 37
  

C dengan 

penggojokan 100 rpm. Setelah hari kedua hingga hari ke delapan setiap hari diukur aktivitas lignin peroksidase. 

Sumber karbon yang digunakan pada media produksi yaitu ampas tebu, jerami, sekam, serbuk gergaji kayu dan 
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bonggol jagung masing – masing sebagai sampel dan glukosa digunakan sebagai kontrol positif. Media tanpa sumber 

karbon sebagai kontrol negatif. 

Penentuan Aktivitas Lignin Peroksidase 

Penentuan aktivitas LiP merujuk pada Tien & Kirk (1988), berdasarkan kemampuan LiP mengoksidasi veratryl 

alkohol menjadi veratryl aldehida. Sebanyak 1000µL larutan enzim dimasukan dalam tabung reaksi yang berisi 800 µL 

veratryl alkohol 10 mM dan 1000 µL asam tartrat 0,1M. Campuran ditambah aquademineral hingga volume 3680 µL, 

terakhir ditambah H O  320 µL 5 mM. Diukur absorbansi campuran pada λ =     nm diamati sejak pencampuran 

hingga menit pertama. Kontrol pembanding yang digunakan mengandung komposisi yang sama hanya tidak dilakukan 

penambahan veratryl alkohol. Aktivitas LiP dihitung dengan mengurangi nilai aktivitas sampel yang berisi veratryl 

alkohol dengan yang tidak mengandung veratryl alkohol. Satu unit enzim LiP adalah banyaknya enzim LiP yang 

menyebabkan teroksidasinya 1 µmol veratril alkohol menjadi veratril aldehida per menit.  Untuk menghitung nilai 

aktivitas LiP dapat dilakukan dengan memasukkan nilai absorbansi aktivitas pada rumus berikut: 

Aktivitas enzim (unit/mL) =  

Dimana: εmaks = absorptivitas molar veratril alkohol 9300 M
- 

cm
- 

 

d  = tebal kuvet (cm) 

Aaktivitas = absorbansi aktivitas 

t =waktu (menit) 

Vtot =volume total bahan (mL) 

  Venzim =volume total enzim (mL)  

 

Penentuan Konsentrasi Optimum Sumber Karbon Alternatif Terbaik untuk Menghasilkan Enzim Lignin 

Peroksidase oleh P.Chrysosporium 

Sebanyak 4mL suspensi spora dimasukkan ke dalam masing – masing Erlenmeyer 250 mL yang berisi 100 mL 

media N-limited dan sumber karbon, diinkubasi pada suhu 37
 
C dengan penggojokan 100 rpm. Konsentrasi sumber 

karbon yang digunakan yaitu 0; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0 dan 1,2 % (b/v). Sumber karbon yang digunakan adalah limbah 

lignoselulosa terbaik yang telah ditentukan pada prosedur sebelumnya. Pengukuran aktivitas LiP dilakukan pada hari 

saat aktivitas tertinggi dihasilkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap sumber karbon menghasilkan LiP dengan aktivitas yang berbeda 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar    Grafik pada Gambar 1 menunjukkan bahwa tanpa adanya sumber karbon, 

aktivitas LiP paling rendah dibandingkan dengan yang menggunakan sumber karbon. Aktivitas LiP menggunakan 

sumber karbon glukosa sebagai kontrol positif terlihat lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan sumber karbon 

dari lignoselulosa. Dengan demikian lignoselulosa berpotensi digunakan sebagai sumber karbon untuk produksi LiP 

oleh P. chrysosporium dibandingkan dengan menggunakan sember karbon glukosa. Grafik tersebut juga menunjukan 

bahwa semua lignoselulosa limbah pertanian yang digunakan dalam penelitian ini berpotensi dijadikan sumber karbon 

untuk produksi enzim LiP oleh P.chrysosporium dengan membandingkan aktivitas LiP nya. Aktivitas LiP tertinggi 

diperoleh saat menggunakan sumber karbon lignoselulosa serbuk gergaji kayu.  

Kirk et al. (1978) menyatakan bahwa produksi LiP sebagai metabolit sekunder dari P.chrysosporium digunakan 

untuk mendegradasi lignin. Hal ini terjadi karena adanya pengurasan hara seperti nitrogen, karbon dan sulfur selama 

pertumbuhannya sehingga menyebabkan terjadinya proses degradasi lignin untuk mengatasi keterbatasan hara tersebut. 

Pada penelitian ini, aktivitas LiP pada sumber karbon glukosa paling kecil diduga karena glukosa hanya sebagai 

sumber karbon untuk pertumbuhan P. chrysosporium. Hal ini sesuai dengan pernyataan Artiningsih (2006) dalam 

penelitiannya diantara beberapa jenis sumber karbon, lignin (Indulin AT) berpengaruh nyata terhadap produksi enzim 

LiP. Aktivitas LiP terendah diperoleh apabila jamur ditumbuhkan pada glukosa. Arora dan Sandhu (1985) menyatakan 

bahwa gula lebih berperan dalam pembentukan biomassa daripada produksi enzim. Hasil peneliitian ini membuktikan 

bahwa semua lignoselulosa limbah pertanian yang digunakan berpotensi sebagai sumber karbon untuk produksi enzim 

LiP oleh P. chrysosporium karena memiliki aktivitas enzim LiP yang lebih tinggi daripada glukosa dengan waktu 

inkubasi yang sama. Grafik aktivitas enzim LiP terhadap waktu inkubasi setiap sumber karbon ditunjukkan pada 

Gambar 1. 



Titis Ayu Windrastuti Subagyo, dkk. 

 

    Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014 

 

 
Gambar 1. Aktivitas Enzim Lignin Peroksidase dengan Berbagai Sumber Karbon pada Konsentrasi 1% (b/v) 

 

Pada penelitian ini, lignoselulosa paling potensial yang digunakan sebagai sumber karbon untuk produksi enzim 

LiP oleh P. chrysosporium adalah serbuk gergaji kayu dengan aktivitas tertinggi sebesar 25,81 U/ mL dan diikuti oleh 

jerami yang hanya berbeda sedikit yaitu sebesar 25,16 U/ mL. Hal ini terjadi diduga karena serbuk gergaji kayu dan 

jerami memiliki kandungan lignin yang cukup  tinggi dibandingkan dengan jenis sumber karbon lain. Selain itu, diduga 

serbuk gergaji kayu dan jerami memiliki struktur yang paling sulit didegradasi oleh LiP. Komposisi penyusun 

lignoselulosa masing-masing sumber karbon dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

Glukosa merupakan sumber karbon untuk pertumbuhan P. chrysosporium. Grafik 4.1 menunjukkan bahwa 

aktivitas enzim LiP menggunakan sumber karbon glukosa paling rendah. Hal ini menjadi dasar digunakannya nilai 

aktivitas enzim LiP dari sumber karbon glukosa sebagai baseline. Grafik 4.2 menunjukkan aktivitas enzim LiP 

menggunakan berbagai sumber karbon lignoselulosa limbah pertanian yang telah dikurangi dengan aktivitas enzim LiP 

menggunakan sumber karbon glukosa. 

 

 
Gambar 2. Aktivitas Enzim Lignin Peroksidase dengan Berbagai Sumber Karbon Lignoselulosa dikurangi 

dengan Aktivitas Enzim LiP dengan Sumber Karbon Glukosa 

 

Grafik 2 menunjukkan bahwa sumber karbon lignoselulosa limbah pertanian paling potensial untuk memproduksi 

enzim LiP oleh P. chrysosporium adalah serbuk gergaji kayu. Sedangkan untuk mendegradasi lignoselulosa secara 

langsung oleh P. chrysosporium maka sumber karbon paling potensial adalah ampas tebu. Hal ini disebabkan dengan 

penggunaan sumber karbon lignoselulosa ampas tebu dari hari ke 3 hingga hari ke 5menghasilkan aktivitas LiP yang 
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stabil dan tinggi. Hal ini diduga adanya sisa glukosa pada ampas tebu digunakan sel sebagai nutrisi untuk pertumbuhan. 

Seiring berjalannya waktu karena adanya kompetisi untuk mendapatkan nutrisi maka sel banyak yang mati. Sel yang 

mati dimanfaatkan oleh sel yang masih hidup sebagai sumber nutrisi karena mengandung banyak protein. Selain itu 

karena media mengandung lignoselulosa, maka sel juga memproduksi LiP untuk mempertahankan hidupnya. Hal inilah 

yang menyebabkan aktivitas LiP dengan menggunakan sumber karbon lignoselulosa ampas tebu paling stabil. 

Aktivitas enzim LiP tertinggi pada setiap sumber karbon terjadi pada waktu inkubasi yang tidak sama. Sumber 

karbon dari limbah lignoselulosa semuanya memiliki aktivitas enzim LiP tertinggi pada hari ke enam, sedangkan 

glukosa pada hari ke tujuh dan kontrol pada hari ke 4. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Walnwright (1992) dalam 

Iriani (2003) bahwa P. chrysosporium akan mencapai fase ligninolitik setelah hari ke empat dan segera memulai 

mendegradasi lignin. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Tien dan Kirk (1984) bahwa aktivitas ligninase dari P. 

crhysosporium dengan media produksi yang mengandung sumber karbon glukosa 1% (b/v) muncul pada hari ke empat 

dan aktivitas maksimum pada hari ke 5 dan 6. Hal ini diduga pada awal inkubasi hingga hari ketiga, nutrisi masih 

tersedia dalam media produksi sehingga digunakan oleh sel untuk tumbuh. Semakin lama, sumber nutrisi habis 

sehingga sel memproduksi metabolit sekundernya yaitu LiP untuk mendegradasi lignin untuk mempertahankan 

hidupnya. Hari ke 6 menghasilkan aktivitas enzim LiP tertinggi diduga karena memasuki fase stasioner dimana jumlah 

sel yang hidup maksimal sehingga kebutuhan akan nutrisi lebih banyak. Hal tersebut menyebabkan jumlah enzim LiP 

yang diproduksi semakin banyak. Setelah hari ke 6 aktivitas enzim LiP menurun, diduga karena memasuki fase 

kematian akibat nutrisi sudah tidak mencukupi. Sedangkan aktivitas LiP tertinggi saat menggunakan sumber karbon 

glukosa terjadi pada hari ke 7 diduga dengan tersedianya glukosa, pada hari ke enam sel masih memiliki sumber nutrisi 

untuk pertumbuhan. 

Berdasarkan penelitian penentuan limbah lignoselelosa terbaik untuk memproduksi enzim lignin peroksidase, 

diketahui bahwa serbuk gergaji kayu sebagai limbah lignoselulosa yang paling berpotensi digunakan sebagai sumber 

karbon untuk memproduksi LiP oleh P. crysosporium. Kebutuhan sumber karbon sebagai nutrisi untuk pertumbuhan 

dan pemicu ekspresi enzim LiP oleh mikroorganisme memiliki batasan tertentu. Tien dan Kirk (2011) menggunakan 

1% (b/v) sumber karbon glukosa untuk memproduksi enzim LiP dari P. chrysosporium. Penelitian lain menunjukkan 

jumlah sumber karbon optimum untuk produksi enzim LiP pada berbagai jamur dan bakteri berbeda-beda. Artiningsih 

(2006) menggunakan 2% (b/v) sumber karbon untuk produksi LiP dari jamur jenis Ganoderma dan P. chrysosporium, 

Ilmi (2013) untuk memproduksi enzim LiP oleh Gliomastix sp menggunakan sumber karbon bonggol jagung sebanyak 

20% (b/v). Hal ini menunjukkan bahwa setiap mikroba memiliki jumlah optimum sumber karbon yang berbaeda-beda. 

Berdasar hal tersebut, pada penelitian ini dilakukan penentuan jumlah sumber karbon optimal untuk produksi enzim 

LiP oleh P. chrysosporium menggunakan limbah lignoselulosa yang paling potensial yaitu serbuk gergaji. Penentuan 

jumlah optimum sumber karbon tersebut dengan memvariasikan  jumlah sumber karbon yang digunakan yaitu 0,3%, 

0,5%, 0,7%, 1% dan 1,2%. Hal ini didasarkan pada jumlah sumber karbon untuk penentuan potensi lignoselulosa dari 

limbah pertanian sebagai sumber karbon untuk produksi LiP oleh P. chrysosporium yaitu 1% (b/v) sehingga variasi 

dibuat rentang 0,2% di bawah dan di atas 1%. Penentuan aktivitas enzim LiP di lakukan pada hari ke enam karena 

berdasarkan data penentuan potensi limbah lignoselulosa yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa semua 

limbah selulosa yang digunakan mampu mengahsilkan aktivitas enzim LiP tertinggi pada hari ke 6. Pengaruh 

konsentrasi sumber karbon terhadap aktivitas enzim ditunjukkan pda gambar 4.2 

 

 
Gambar 3 Aktivitas enzim lignin peroksidasedengan sumber karbon serbuk gergaji kayu pada berbagai 

konsentrasi 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi serbuk gergaji kayu yang digunakan sebagai sumber 

karbon mengakibatkan aktivitas enzim LiP berbeda meskipun dengan perlakuan yang sama. Data dan perhitungan 

aktivitas enzim LiP menggunakan variasi sumber karbon selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13. Kurva pada 

gambar 2 menunjukan bahwa konsentrasi sumber karbon sebanyak 1% mampu menghasilkan aktivitas enzim LiP 

paling tinggi. Pada konsentrasi optimum, jumlah sumber karbon mampu mencukupi kebutuhan biomassa sel dan 

produksi enzim. Pada konsentrasi di bawah 1%, aktivitas enzim LiP lebih rendah diduga sumber karbon belum mampu 

menyediakan sumber energi yang cukup untuk produksi enzim dan mempertahankan hidup sel. Begitu juga dengan 

jumlah sumber karbon di atas 1%, menghasilan aktivitas LiP yang lebih rendah. Hal ini diduga pada konsentrasi 

tersebut mengakibatkan kelebihan sumber karbon bagi sel. Kelebihan sumber karbon atau bahan organik dalam media 

pertumbuhan mikroba akan mengakibatkan berkurangnya jumlah oksigen sehingga menghambat pertumbuhan sel. Jadi 

kenaikan aktivitas LiP pada konsentrasi sumber karbon 1% diduga disebabkan nutrisi yang dibutuhkan oleh P. 

chrysosporium dalam media mencukupi sedang penurunan aktivitas LiP pada konsentrasi sumber karbon 1,2% diduga 

P. chrysosporium tidak dapat tumbuh dan memproduksi enzim dengan maksimal karena meskipun nutrisi tersedia 

namun oksigennya sangat terbatas. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa konsentrasi optimum serbuk gergaji kayu sebagai 

sumber karbon alternatif terbaik untuk produksi enzim lignin peroksidase oleh P. chrysosporium adalah 1% (b/v) 

dengan aktivitas 25,81 U/ mL. Hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Venkatadri 

et al. (1990) yang menggunakan sumber karbon glukosa 1% untuk memproduksi enzim LiP dari P. 

chrysosporiummemiliki aktivitas LiP tertinggi 0,08 U/ mL. Hal inimenunjukkan bahwa lignoselulosa serbuk gergaji 

kayu potensial dijadikan sumber karbon dibandingkan glukosa dengan konsentrasi optimum 1% (b/v). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Lignoselulosa serbuk gergaji kayu berpotensi paling baik dibandingkan ampas tebu, bonggol jagung, sekam, dan 

jerami untuk digunakan sebagai sumber karbon pada produksi enzim lignin peroksidase oleh Phanerochaete 

chrysosporium. 

2. Konsentrasi optimum serbuk gergaji kayu sebagai sumber karbon paling potensial untuk produksi lignin 

peroksidase oleh Phanerochaete chrysosporium adalah 1,0 % (b/v). Pada konsentrasi 1,0 % serbuk gergaji kayu 

mampu menghasilkan aktivitas lignin peroksidase sebesar 25,81 U/mL. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka beberapa saran untuk perbaikan dan pengembangan penelitian 

berikutnya sebagai berikut. 

1. Mengingat aktivitas lignin peroksidase yang dihasilkan dengan menggunakan sumber karbon limbah 

lignoselulosa lebih tinggi dibandingkan dengan glukosa, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai karakterisasi 

lignin peroksidase tersebut seperti: ukuran, berat kering sel, dan kondisi optimum reaksi enzimatis. 

2. Untuk meningkatkan aktivitas enzim perlu dilakukan pemurnian dan karakterisasi hasil pemurnian ekstrak kasar 

sistem ligninase 
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ABSTRAK
 

 

Masalah krisis energi menyebabkan banyak diciptakan alternatif energi yang murah dan ramah lingkungan. 

Salah satu alternatif tersebut yaitu melalui pembangunan PLTN. PLTN mempunyai hasil samping plutonium dan 

aktinida yang berbahaya. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibutuhkan bahan bakar reaktor daya yang lebih 

efektif dan efisien yaitu Bahan Bakar Matriks Inert (IMF). Bahan bakar ini terdiri dari keramik sebagai matriks yang 

inert terhadap neutron dan bahan bakar fisil seperti uranium dioksida yang terdispersi atau larut padat di dalam matriks 

sebagai bahan bakar. Salah satu material yang sering digunakan sebagai matriks inert adalah MgAl2O4. Pembuatan 

MgAl2O4 dapat dilakukan dengan mengontrol material awal, pH, waktu dan suhu. Pembuatan keramik MgAl2O4 dengan 

memvariasi pH larutan dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil sintesis dan karekteristik keramik MgAl2O4 sesuai 

yang diinginkan sehingga perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pH dalam pembuatan keramik 

MgAl2O4. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dan dilakukan di laboratorium Fisika Bahan PTNBR-

BATAN Bandung. Metode yang digunakan adalah metode sol gel. Dalam penelitian ini MgAl2O4 dibuat dari larutan 

Mg(NO3)2 dan AlCl3 atau Al(NO3)3 dengan komposisi 50:50 secara stoikiometri dan menggunakan variasi pH 5, pH 3, 

dan pH 1. Proses pembuatan keramik MgAl2O4 dilanjutkan dengan pengovenan ± 2 hari dan pemanasan 300˚C, 400˚C, 

dan 500˚C masing-masing selama 2 jam. Kemudian proses sintesis dilanjutkan dengan kalsinasi 800˚C selama 3 jam. 

Sebelum sintering, serbuk hasil kalsinasi digerus dan dipres dengan tekanan 50 kg/cm
2
 sehingga terbentuk pelet 

mentah. Pelet mentah kemudian disinter pada suhu 1600˚C selama 2 jam. Pelet sinter kemudian dianalisis dengan XRD 

untuk mengetahui hasil sintesis, diukur rapat massa, dianalisis dengan SEM untuk mengetahui morfologi, dan 

dilakukan uji kekerasan vickers untuk mengetahui kekerasan dan ketangguhan patah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) semua keramik yang dibuat dengan variasi pH mempunyai struktur 

Kristal kubik spinel  2  Rapat massa semakin besar dengan bertambahnya pH (3) Hasil SEM menunjukkan bahwa 

semakin meningkatnya pH maka penumbuhan butir semakin cepat  4  Kekerasan dan ketangguhan patah semakin kecil 

dengan perubahan pH 5 ke pH 3 sedangkan sampel dengan pH 1 tidak dapat diukur kekerasan dan ketangguhan 

patahnya. 

 

Kata Kunci: Inert Matrix, MgAl O , Metode sol gel, Asam Sitrat, variasi pH. 

 

PENDAHULUAN 

 

Krisis energi saat ini sering diberitakan dan banyak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat sehingga timbul 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan mendapatkan sumber energi alternatif yang murah dan ramah 

lingkungan. Listrik adalah salah satu sumber energi yang sering digunakan masyarakat. Pembangkit listik biasanya 

menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil yang sering digunakan adalah minyak bumi dan batu bara. 

Pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak bumi kurang efektif sebab dapat menimbulkan polusi dan 

harga bahan bakar yang relatif mahal. Pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batu  bara juga  kurang 

efektif  walaupun harganya yang relatif murah karena bahan bakar ini dapat menyebabkan polusi, masih mengeluarkan 

radioaktif alam hasil pembakaran, dan tidak dapat diperbaharui dan saat ini keberadaannya semakin menipis. Uranium 

235 merupakan salah satu bahan bakar yang dapat menjadi alternatif dalam mendidihkan uap air dalam Pembangkit 

Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Bahan bakar uranium 235 yang sering digunakan dalam bentuk oksidanya yaitu UO2. 

Bahan bakar ini dinilai sangat ekonomis dan membutuhkan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan bahan bakar 

minyak bumi dan batubara. Jumlah uranium yang dibutuhkan yaitu sekitar 160 ton pertahun sedangkan minyak bumi 

2,6 juta ton pertahun dan batu bara 2 juta ton pertahun (Syaukat, 1997: 9).  

PLTN merupakan reaktor nuklir yang memanfaatkan panas dari reaksi berantai nuklir untuk membentuk uap air. 

PLTN mempunyai beberapa keuntungan antara lain tidak menghasilkan CO2 atau gas lain yang dapat menyebabkan 

pemanasan global, hanya sedikit menghasilkan limbah padat, biaya operasional rendah, dan bahan bakar melimpah 

(Syaukat, 1997: 9). Saat ini, PLTN dengan skala komersial banyak dipertimbangkan karena resiko kecelakaan nuklir 

dan hasil samping yang berupa plutonium dan aktinida lain berumur panjang yang sangat membahayakan makhluk 

hidup. Plutonium juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar reaktor PLTN, namun penanganannya harus hati-hati 

karena mempunyai radiasi yang sangat tinggi sehingga sekitar kurang lebih 50.000 tahun plutonium memancarkan 
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radiasi yang berpotensi membahayakan makhluk hidup. Salah satu cara mengurangi masalah ini adalah membuat bahan 

bakar reaktor baru yang lebih efektif dan efisien dalam meminimalisasi hasil samping limbah PLTN yang berupa 

plutonium dengan bahan bakar matriks inert (IMF, Inert Matrix Fuel) yang terdiri dari keramik matriks inert (inert 

terhadap neutron) atau transparan terhadap neutron sebagai matriks dan bahan fisil seperti uranium atau plutonium 

yang terdispersi di dalam matriks sebagai bahan bakarnya (Syarif, dkk, 2009: 2). Ada beberapa persyaratan yang harus 

dimiliki oleh suatu matriks inert yaitu inert terhadap neutron, memiliki rapat massa tinggi, titik leleh tinggi, tidak 

bereaksi dengan air, konduktivitas panas besar, dan tidak mengalami perubahan fase di dalam reaktor (Syarif, dkk, 

2009: 2).   

Matriks inert yang sering digunakan salah satunya yaitu MgAl2O4. Menurut K.E. Sickafus dan C. Kinoshita 

dalam Syarif, dkk (2009: 2  menyatakan bahwa MgAl2O4 merupakan salah satu bahan bakar matrik inert yang tahan 

terhadap radiasi neutron. Klaassen, et. al (tanpa tahun: 549-550) juga menyatakan bahwa MgAl2O4 mempunyai 

kestabilan yaitu stabil dalam suhu tinggi, tahan terhadap radiasi neutron, konduktivitas termal sebanding dengan UO2, 

dan titik leleh tinggi yaitu sebesar 2135C .  Berdasarkan karakterisasi yang dimiliki oleh MgAl2O4 tersebut,  maka 

MgAl2O4 dapat dipakai sebagai salah satu matriks inert untuk bahan bakar matriks inert (IMF, Inert Matrix Fuel).  

Sintesis MgAl2O4 dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain SSR (Solid State Reaction), metode sol-

gel, SHS (Self Heat Sustained), spray drying (atomization) (Augustin, et. al.,2004: 2283), freeze drying, modifikasi 

proses Pechini, flame spray pyrolysis, combustion synthesis, presipitation (Li, et. al., 2001: 139), dan HEM (High 

Energy Milling) (Syarif, dkk, 2009: 1-11 . Seluruh metode sintesis MgAl2O4 tersebut mempunyai kelebihan dan 

kekurangan dalam aplikasinya.  

Syarif, dkk (2009: 1-11) telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembuatan MgAl2O4 dengan metode 

HEM (High Energy Milling) pada suhu sinter 1500C. Penelitian tersebut menghasilkan rapat massa sebesar 2,5 g/cm
2
 

sampai 3,0 g/cm
2
, hasil XRD yang masih mengandung MgO dan Al2O3, ukuran butir yang relatif besar, dan kekerasan 

489 kg/mm
2
. Penelitian yang sama berkaitan dengan pembuatan MgAl2O4 juga pernah dilakukan oleh Augustin, et. al., 

(2004: 2283-2289). Penelitian Augustin,et. al., (2004: 2283-2289) dilakukan dengan metode SSR dengan memvariasi 

suhu sinter 0C, 1000C, dan 1550C. Dari penelitian tersebut, menghasilkan ukuran kristal (38,2 nm sampai 43,6 nm), 

rapat massa (2,41 g/cm
2
 sampai 2,98 g/cm

2
) , kekerasan (180 kg/mm

2
 sampai 340 kg/mm

2
), dan konduktivitas (10

-7
 

S.cm
-1 

sampai 1,2 S.cm
-1

). Keempat karakterisasi tersebut semakin naik dengan meningkatnya suhu sinter sedangkan 

porositas semakin menurun. Berdasarkan kedua metode yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya kurang 

memberikan hasil karakterisasi yang bagus sehingga dalam penelitian ini dilakukan penelitian yang berkaitan dengan 

pembuatan MgAl2O4 dengan metode sol gel.  

Metode sol gel ini digunakan karena mempunyai keuntungan dibandingkan dengan menggunakan metode yang 

lain. Beberapa keuntungan menggunakan metode sol gel yaitu sangat mudah mengontrol ukuran hasil sintesis. proses 

sederhana, mudah, serta efektif dalam menghasilkan keramik yang berukuran nano (Klaassen, et. al., tanpa tahun: 551). 

Metode sol gel merupakan salah satu “wet chemical process” karena pada proses tersebut melibatkan larutan sebagai 

media. Dengan menggunakan wet chemical process maka material awal akan tercampur dengan baik, produk yang 

dihasilkan memiliki homogenitas yang tinggi, dan dapat digunakan untuk menghasilkan serbuk spinel dengan 

kemurnian yang tinggi dengan suhu yang rendah (Li, et. al.,  2001: 139 .  Pada metode sol gel, larutan mengalami 

perubahan fase menjadi sol (koloid yang mempunyai padatan tersuspensi dalam larutannya) dan kemudian menjadi gel 

(koloid tetapi mempunyai fraksi solid yang lebih besar dari pada sol).  

Penelitian ini merupakan fase awal dari pembuatan bahan bakar matriks inert. Pada tahap ini akan dipelajari 

pembuatan keramik MgAl2O4 dengan metode sol gel menggunakan Mg(NO3)2 dan Al(NO3)3 atau AlCl3 dengan 

bantuan asam sitrat agar diperoleh keramik dengan ukuran nanopartikel dan mempunyai karakterisasi yang baik. 

Fungsi asam sitrat dalam proses sol gel ini adalah sebagai katalis. Ion sitrat dapat bereaksi dengan banyak ion logam 

membentuk garam sitrat melalui pengikatan ion-ion logam dengan pengkelatan (Lazareviæ, et. al., 2005: 207). Asam 

sitrat  juga digunakan sebagai  salah satu katalis dalam metode sol gel sehingga dapat mempercepat pembentukan hasil 

sintesis (Dongge, et. al, 2005: 1092). Asam sitrat juga penting sebagai penghambat pertumbuhan butir pada saat sinter 

sehingga dengan penambahan asam sitrat dapat dihasilkan ukuran butir yang lebih kecil (Saberi, 2009: 933). 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh pH Terhadap Karakteristik Keramik 

MgAl2O4 sebagai Matriks Bahan Bakar Matriks Inert (IMF) Yang Dibuat Dengan Metode Sol Gel”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Peralatan yang digunakan  pada penelitian yaitu kertas timbang, spatula, beaker glass ukuran 500 mL, 1000 mL, 

dan 2000 mL, pH meter, oven merk Heraeus, alat pemanasan, tungku pemanas merk Carbolite Furnace, alat penggerus 

listrik merk Retsch Karl Bolb Type D-    , mesin preesing merk Blitz HP-  , tungku pemanas jenis Limberg Tube 

1700 general signal. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah Mg(NO3)2. 6H2O, Al(NO3)3. 9H2O atau AlCl3 C6H8O7. H2O, 

NH4OH 21%  , HCl 1%, alumina, alkohol, zink stearat, aquades. 

Penelitian meliputi dua  hal pokok yaitu (1) proses sintesis MgAl2O4 dengan variasi pH yaitu pH 5, pH 3, dan pH 

1 (2) karakteristik hasil sintesis MgAl2O4 dengan berbagai variasi pH. Pada proses sintesis MgAl2O4 melalui beberapa 
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tahapan yaitu pencampuran larutan Mg(NO3)2, larutan Al(NO3)3 atau AlCl3, dan larutan  C6H8O7 dengan memvariasi 

pH larutan; pemanasan pada oven selama 2 hari (proses pembentukan sol gel); pemanasan pada suhu 300°C, 400°C, 

dan 500°C; pengerusan; kalsinasi pada suhu 800°C; pengepresan; serta sintering 1600°C. Karekterisasi hasil sintesis 

MgAl2O4 meliputi rapat massa dengan mengukur dimensi (tebal dan diameter pellet) serta menimbang massa pellet, uji 

XRD (X-Ray Diffraction), uji SEM (Scanning electron microscope), uji sifat mekanik dengan metode indentasi jenis 

Vickers.  

 

I. HASIL PENELITIAN  

a. Data Visual 

Penampilan visual pelet MgAl2O4 dengan variasi pH 5, pH 3, dan pH 1  sebelum dan setelah sinter menghasilkan 

pelet yang berwarna putih, terlihat baik dan tidak ada retak. Penampilan visual pellet MgAl2O4 hasil sintesis dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini.  

 

 
Gambar  . Penampilan visual pelet MgAl O  

 

b. Data Hasil XRD 

Untuk mengetahui telah terbentuknya MgAl2O4 dari  hasil sintesis dengan variasi pH dilakukan dengan analisis 

XRD. Berdasarkan pola difraksi sinar-X, data dianalisis dengan cara search and match menggunakan pola difraksi 

standar dari JCPDS (International Center for Diffraction Data All Rights Reserved) untuk mengetahui telah 

terbentuknya MgAl2O4. Sudut  yang digunakan antara sudut 30 sampai 80. Dari profil XRD pada gambar 2 terlihat 

bahwa pada pH 5 muncul puncak-puncak khas MgAl2O4 dengan sudut-sudut 2θ yaitu 31,270; 36,850; 44,830; 

59,367; 65,238; 74,127; dan 77,320; variasi pH 3 muncul puncak-puncak khas MgAl2O4 dengan sudut-sudut 2θ 

yaitu 31,270; 36,850; 44,830; 55,656; 59,367; 65,238; dan 77,320; dan variasi pH 1 terlihat puncak-puncak khas 

MgAl2O4 dengan sudut-sudut 2θ yaitu 31,270; 36,850; 44,830; 55,656; 59,367; 65,238; 68,637; 74,127 dan 

77,320. 

 

c. Data Rapat Massa 

Rapat massa secara teoritis yaitu 3,58 gram/cm
3
. Hasil penelitian diperoleh data persen rapat massa variasi pH 5, 

pH 3, dan pH 1 terhadap rapat massa teoritis seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. Data Rapat Massa Variasi pH 5 setelah sinter 1600C 

 

No Variasi pH 
Rapat Massa Rata-

rata 

Persen Rapat massa 

(%) 

1 pH 5 3,204 gram/cm
3
 89,497   

2 pH 3 2,906 gram/cm
3
 81,173 % 

3 pH 1 2,401 gram/cm
3
 67,073 % 

 

d. Data SEM 

Hasil penelitian SEM sebelum dan setelah sinter, dapat terlihat bahwa ukuran butir sebelum sinter lebih besar 

dari ukuran butir setelah sinter kecuali pada pH 1. Dari hasil SEM terlihat bahwa dari pH 5 telah terjadi penumbuhan 

butir sedangkan pH 1 belum terjadi penumbuhan butir. 
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Gambar  . Pola difraksi sinar-X dengan variasi (a) pH 5, (b) pH 3, dan (3) pH 1 

 

 

   
 

 

   
   

 

Gambar    Struktur mikro pellet MgAl O  (a) Sebelum sinter dengan variasi pH 5,  

                   (b) Setelah sinter dengan variasi pH 5, (c) Sebelum sinter dengan variasi pH 3,  

                   (d) Setelah sinter dengan variasi pH 3, (e) Sebelum sinter dengan variasi pH 1,  

                   (f) Setelah  sinter dengan variasi pH 1 

 

 

 

 

(c) 

(b) (a) 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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e. Data Kekerasan dan Ketangguhan Patah 

Hasil  kekerasan dan ketangguhan patah semakin meningkat dengan pH yang semakin besar. Kekerasan rata-rata 

dan ketangguhan patah rata-rata  pH 5  berturut-turut yaitu 2730,089 kg/mm
2
 (26,772 GPa), dan 8,927 kg/  

 

  (2,768 

MPa√ ). Kekerasan rata-rata dan ketangguhan patah pH 3 berturut-turut yaitu 1094,727 kg/mm
2
 (10,735 GPa) dan 

5,972 kg/  
 

  (1,852 MPa√ ). Pada pH 1 data kekerasan dan ketangguhan patah tidak dapat diukur karena tidak 

memberikan bekas indentasi.  

 

Tabel  . Data Kekerasan dan Ketangguhan patah pH 5 dan pH 3 

No 

pH 5 pH 3 

HV 

(kg/mm
2
) 

K1C (kg/  
 

 ) 
HV 

(kg/mm
2
) 

K1C (kg/  
 

 ) 

1 2543,759 7,852 1219,198 4,272 

2 1929,657 8,092 1284,210 6,201 

3 1810,938 7,590 1103,153 7,144 

4 4636 11,144 772,345 5,499 

Rata-rata 2730,089 8,927 1094,727 5,972 

 

II. PEMBAHASAN 

a. Hasil Sintesis secara Visual   
Hasil visual pellet ketiga variasi pH memberikan hasil yang baik dan tidak ada retak. Hal ini dipengaruhi oleh 

proses kompaksi (pemadatan) sebelum proses sintering. Kompaksi dilakukan dengan memberikan tekanan luar pada 

serbuk untuk mendapatkan rapat massa tinggi, memberikan bentuk, dan mengatur dimensi. Pada proses kompaksi 

tekanan yang diberikan dan lama penahanan pada saat proses penekanan juga mempengaruhi bentuk dan dimensi pelet 

sehingga tekanan dan lama penahanan harus sama. Tekanan yang digunakan yaitu 50 kg/cm
2
 selama 20 detik. 

 

b.  Analisis XRD 

Berdasarkan data hasil penelitian terlihat bahwa hasil sintesis spinel MgAl2O4 telah terbentuk dengan variasi pH 

5, pH 3, dan pH 1. Hal ini ditunjukkan dari data hasil XRD yang menunjukkan harga 2θ dari Kristal kubik spinel 

MgAl2O4. Ketiga variasi pH menghasilkan beberapa harga 2θ yang berbeda tetapi tetap menunjukkan harga 2θ dari 

Kristal kubik spinel MgAl2O4.  

Dari profil XRD terlihat bahwa pada pH 5 muncul puncak-puncak khas MgAl2O4 dengan sudut-sudut 2θ yaitu 

31,270; 36,850; 44,830; 59,367; 65,238; 74,127; dan 77,320. Dari profil XRD pada gambar 4.3 dengan variasi 

pH 3 muncul puncak-puncak khas MgAl2O4 dengan sudut-sudut 2θ yaitu 31,270; 36,850; 44,830; 55,656; 59,367; 

65,238; dan 77,320. Dari profil XRD dengan variasi pH 1 terlihat puncak-puncak khas MgAl2O4 dengan sudut-sudut 

2θ yaitu 31,270; 36,850; 44,830; 55,656; 59,367; 65,238; 68,637; 74,127 dan 77,320. 

 

c. Rapat Massa 

Dari data rapat massa setelah sinter, sintesis dengan pH 5 menghasilkan rapat massa yang lebih tinggi dari variasi 

pH yang lain. Hal ini disebabkan karena dengan peningkatan pH dari pH 1 ke pH 5 menunjukkan proses pertumbuhan 

butir yang semakin cepat. Menurut Iqbal, (2009: 437), pH yang semakin meningkat menyebabkan proses pertumbuhan 

butir semakin cepat.  Hal ini disebabkan oleh semakin mendekati netral suatu larutan maka partikel-partikel yang 

bermuatan positif dan negatif semakin seimbang (Hench & Ulrich,1986:12). Partikel yang mempunyai muatan yang 

berbeda cenderung tarik menarik untuk membentuk pertumbuhan pertikel koloid yang baik dan disebut sol. Sol 

kemudian saling bergabung dan membentuk gel dengan proses pemanasan dan dilanjutkan dengan kalsinasi pada suhu 

800C dan proses sinter pada suhu 1600C.  

Pada kalsinasi suhu 800C tersebut sudah mulai terbentuk MgAl2O4 untuk variasi pH 5 dan pH 3 sedangkan pH 1 

belum mulai terbentuk MgAl2O4. pH 1 baru terbentuk MgAl2O4 setelah proses sinter. Hal ini dapat terlihat dari data 

hasil XRD setelah sinter dengan suhu 1600C semua variasi pH telah terbentuk MgAl2O4. Pertumbuhan butir setelah 

sinter untuk pH 5 terbentuk dengan cepat dan lebih homogen dibandingkan dengan pH 3 sedangkan pH 1 belum terjadi 

pertumbuhan butir. Pertumbuhan butir yang homogen dan berukuran lebih kecil menyebabkan porositas semakin kecil. 

Hasil ini dapat terlihat dari data hasil SEM. 

Porositas semakin kecil menyebabkan rapat massa semakin meningkat. Rapat massa yang diperoleh kurang dari rapat 

massa teoritis. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain pH terlalu asam, pada saat kompaksi tekanan dan 

waktu yang diberikan kurang, dan waktu sinter kurang lama.  

 

d. Analisis SEM   
Berdasarkan data hasil penelitian SEM sebelum dan setelah proses sinter, dapat terlihat bahwa ukuran butir 

sebelum proses sinter lebih besar dari ukuran butir setelah proses sinter kecuali pada pH 1. pH yang semakin meningkat 
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menyebabkan proses pertumbuhan butir semakin cepat (Iqbal, 2009: 437). Setelah proses sinter penumbuhan butir 

dengan variasi pH 5 lebih baik dibandingkan dengan pH 3 sedangkan variasi pH 1 belum terjadi penumbuhan butir 

karena hasil SEM sebelum dan sesudah proses sinter yang tidak jauh berbeda. Pada variasi pH 5 dan pH 3 terjadi 

penumbuhan butir disebabkan karena sebelum proses sinter telah terbentuk MgAl2O4 sehingga setelah proses sinter 

terjadi penyusutan yang diiringi dengan pengurangan porositas.  

 

e. Kekerasan dan Ketangguhan Patah 

Kekerasan berkaitan dengan kepadatan (kompaksi) dan porositas dari suatu pelet. Suatu pellet yang mempunyai 

porositas besar maka kurang padat dan rapat massanya cenderung kecil sehingga kekerasan kecil. Pelet dengan pH 5 

menghasilkan kekerasan dan ketangguhan patah yang lebih besar dibandingkan dengan pelet pH 3 sedangkan pelet pH 

1 tidak dapat dianalisis kekerasan dan ketangguhan patah. Hal ini berkaitan dengan proses sintesis yang terjadi pada 

masing-masing variasi pH dengan menggunakan asam sitrat. 

 Menurut Dongge, et. al (2005: 1092) berkaitan dengan sintesis menggunakan tambahan asam sitrat, ion-ion 

logam (Mg
2 

 dan Al
3 

) tidak hanya berikatan dengan ion hidroksi tetapi juga dapat berikatan dengan ion sitrat. Menurut 

Svehla et. al. (1985: 267) pembentukan hidroksida logam magnesium dan aluminium oleh NH4OH tidak akan terbentuk 

bila ada asam sitrat, asam tartat, asam sulfosalisilat, asam malonat, dan senyawa hidroksi organik yang lain dalam 

membentuk kompleks dengan logam. Dari dua pendapat tersebut maka sintesis dengan variasi pH 5 dan 3 akan 

membentuk zat antara yang berupa kompleks ion logam Mg
2 

 dan Al
3 

 dengan ion sitrat. pH 1 tidak terbentuk zat 

antara yang berupa kompeks ion logam Mg
2 

 dan Al
3 

 dengan ion sitrat karena penambahan HCl pekat. HCl 

merupakan asam kuat dibandingkan dengan asam sitrat. Hal ini dilihat dari nilai pKa HCl lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai pKa asam sitrat. HCl mempunyai pKa= -7 (Fajaroh, dkk, 2003: 45) sedangkan asam sitrat mempunyai tiga 

harga pKa dengan nilai lebih besar yaitu pKa 1= 3,15; pKa 2= 4,77; dan pKa 3= 5,19 (Anonim, 2009:1). Pembentukan 

kompleks tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. 

 

  

 
Gambar  . Reaksi pengkhelatan asam sitrat dengan ion logam (Lazareviæ, et. al., 2005: 207) 

 

Tidak terbentuknya kompleks tersebut menyebabkan pembentukan dengan pengkondisian pH 1 kurang sempurna 

dan berpengaruh pada proses selanjutnya. Pengkondisian pH 1 menghasilkan magnesium klorida dan aluminium 

klorida. Terbentuknya magnesium klorida dan aluminium klorida tersebut terlihat dari hasil gel berwarna putih setelah 

pengovenan dengan suhu 120C sedangkan pada variasi pH 3 dan pH 5 terbentuk gel berwarna hitam. Setelah sinter pH 

1 tidak mengalami pertumbuhan butir dan porositasnya besar (terlihat pada data hasil SEM) tetapi telah terbentuk 

MgAl2O4 (terlihat dari data hasil XRD) sehingga pada saat uji vikers tidak dapat terlihat hasil indentasi karena pelet 

yang dihasilkan sangat poros. 

Pada saat dilakukan uji vikers pelet pH 5 memberikan hasil kekerasan dan ketangguhan patah yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pH 3. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pada pH 5 mengalami 

proses pertumbuhan butir yang lebih cepat dan homogen dibandingkan dengan variasi pH 3 sehingga porositas pelet pH 

5 lebih kecil dibandingkan pH 3. Pada saat dilakukan uji vikers sampel dengan porositas yang kecil memberikan hasil 

panjang indentasi (d) yang kecil sehingga lebih keras. Pada sampel yang mempunyai porositas kecil juga memberikan 

hasil panjang retak (c) yang panjang. Menurut Ricote, et. al dalam Syarif (1997: 24) menyatakan bahwa porositas 

berpengaruh terhadap retakan, pori pada sampel dapat bertindak sebagai penghalang gerakan retakan sehingga semakin 

banyak pori maka semakin pendek retakannya. Panjang retak berpengaruh terhadap ketangguhan patah dari sampel. 

Semakin panjang retakan maka ketangguhan patah besar.   

Sintesis MgAl2O4 dengan menggunakan metode sol gel dengan variasi pH ini lebih efektif dibandingkan dengan 

metode lain yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Syarif, dkk (2009) dengan metode HEM (High 

Energy Milling) pada suhu sinter 1500C menghasilkan rapat massa sebesar 2,5 g/cm
2
 sampai 3,0 g/cm

2
, hasil XRD 

yang masih mengandung MgO dan Al2O3, dan kekerasan 489 kg/mm
2 

. Augustin,et. al., (2004: 2283-2289) dengan 

metode SSR dan  memvariasi suhu sinter dari 0C, 1000C, dan 1550C menghasilkan rapat massa 2,41 g/cm
2
 sampai 

2,98 g/cm
2
 , dan kekerasan 180 kg/mm

2
 sampai 340 kg/mm

2
. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil XRD 

memperlihatkan bahwa sintesis dengan ketiga variasi pH telah terbentuk keramik MgAl2O4 yang mempunyai struktur 

kristal kubik spinel; (2) Rapat massa keramik MgAl2O4 semakin besar dengan bertambahnya pH. pH 1 mempunyai 

rapat massa sebesar 2,401 gram/cm
3
, pH 3 mempunyai rapat massa sebesar 2,906 gram/cm

3
, dan pH 5 mempunyai 

rapat massa sebesar 3,204 gram/cm
3
. Hasil visual dari keramik MgAl2O4 dengan ketiga variasi pH menghasilkan pelet 

berwarna putih yang terlihat baik dan tidak ada retak; (3) Hasil SEM keramik MgAl2O4 memperlihatkan bahwa 

semakin tinggi pH maka pembentukan pelet semakin baik dicirikan dengan kepadatan yang tinggi atau porositas yang 

rendah dan butir yang rapat;  4  Kekerasan dan ketangguhan patah keramik MgAl2O4 pH 5 lebih besar dibandingkan 

dengan pH 3. Kekerasan dan ketangguhan patah pH 5 yaitu 2730,089 kg/mm
2
 dan 8,927 kg/  

 

 . Sedangkan 

Kekerasan dan ketangguhan patah pH 3 yaitu 1094,727 kg/mm
2
 dan 5,972 kg/  

 

 .  Hal ini disebabkan oleh struktur 

mikro pada kesimpulan 3. 

Agar diperoleh hasil MgAl2O4 sebagai matriks inert yang lebih baik, maka diberikan beberapa saran sebagai 

berikut: (1) Menggunakan metode sol gel dengan memvariasi pH yang mendekati netral sehingga dapat diketahui 

pengkondisian pH yang maksimum untuk sintesis MgAl2O4; dan (2) Sintesis MgAl2O4 menggunakan metode sol gel 

dengan variasi pH 1 dilakukan dengan penambahan asam lemah dan  basa lemah untuk mengatur pH. 
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ABSTRAK 

 

Sintesis nanopartikel magnetit secara kopresipitasi dan konversinya menjadi maghemit dilakukan. Magnetit 

hasil sintesis berupa serbuk berwarna hitam. Nanopartikel maghemit hasil oksidasi magnetit berupa serbuk coklat 

kemerahan. Analisis XRD menunjukkan magnetit dan maghemit hasil sintesis sesuai dengan referensi JCPDS Card No. 

19-629 dan 39-1346. Diameter partikel rata-rata magnetit dan maghemit berturut-turut adalah 10,28 nm serta   ,   nm. 

Kedua zat bersifat feromagnetis dengan harga Ms masing-masing 62,76 dan 42,50 emu/g. 

 

Kata-kata kunci: nanopartikel, kopresiptasi, magnetit, maghemit  

 

ABSTRACT 

 

Synthesis of magnetite nanoparticles and it’s convertion to maghemite has been done. Magnetite nanoparticles 

was generated as a black powders. The result was maghemite a as reddish brown powders. XRD analysis showed that 

magnetite and  maghemite appropriate with reference JCPDS Card No. 19-629 and  39-1346. The average diameter of 

magnetite’s and maghemite’s particles is   .28 nm and       nm. Both materials showed ferromagnetism with 

saturation magnetisation (Ms) 62,76 and 42,50 emu/g. 

 

Key words: nanoparticles, coprecipitation, magnetite, maghemite 

 

Pengembangan nanopartikel, termasuk nanopartikel magnetit dan maghemit,  serta aplikasinya di berbagai bidang 

menarik untuk terus dilakukan. Metode kopresipitasi merupakan salah satu metode sintesis nanopartikel magnetit yang 

banyak dipilih karena relatif sederhana, tidak membutuhkan peralatan yang canggih, murah, menjanjikan rendemen 

yang memadai, dan dapat dilakukan pada temperatur kamar. Bermacam-macam garam telah dipakai untuk mensintesis 

magnetit secara kopresipitasi. Wu dkk. (2006) berhasil mensintesis nanopartikel magnetit secara kopresipitasi dengan 

menggunakan campuran garam FeCl  dan FeCl  sebagai pereaksi dengan perbandingan mol 2:1. Pengendapan bersama 

terjadi secara stoikiometris pada metode kopresipitasi dengan persamaan reaksi: 

 

Fe
  

(aq) + 2 Fe
  

(aq) + 8 OH
-
(aq)

 
  Fe O (s) + 4 H O(l)       

 

Diameter partikel rata-rata yang dihasilkan oleh Wu dkk. (2006) adalah 2-4 nm. El Ghandoor dkk. (2012) juga berhasil 

mensintesis nanopartikel magnetit secara kopresipitasi dengan menggunakan campuran garam yang berbeda, yaitu 

larutan FeCl  dan (NH ) Fe(SO )  dengan perbandingan mol 2:1. Magnetit yang didapatkannya memiliki  diameter 

partikel rata-rata 10-10,59 nm. Hasil penelitian  tersebut menunjukkan bahwa karakter partikel, dalam hal ini ukuran  

magnetit, dipengaruhi oleh jenis pereaksi. 

Di udara terbuka, magnetit perlahan-lahan teroksidasi menjadi maghemit  (Cornell & Schwertmann, 2003) sesuai 

dengan persamaan: 

 

  2 Fe O (s) + ½ O (g)     γ-Fe O (s)         

 

Proses ini berlangsung lebih cepat melalui pemanasan pada suhu 230 -     
o
C  (Cornell & Schwertmann, 2003). Suhu 

konversi bergantung pada karakter magnetit sebagai bahan baku. Magnetit hasil kopresipitasi dengan menggunakan 

pasir besi sebagai bahan baku, dapat dikonversi menjadi maghemit pada temperatur 300 
o
C (Aji dkk       . Li dkk. 

(    ) juga mengkonversi magnetit yang disintesis dengan cara kopresipitasi menjadi maghemit dengan pemanasan 

pada temperatur 250 
o
C. Penelitian ini bertujuan mensintesis nanopartikel magnetit dengan cara kopresipitasi dan 

mengkonversinya menjadi nanopartikel maghemit melalui pemanasan, serta membandingkan karakternya.  
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(a) (b) 

METODE 

 

Sintesis nanopartikel magnetit dilakukan dengan mencampurkan larutan besi(III) klorida 1 M dengan larutan 

besi(II) sulfat 0,5 M dalam suasana basa. Magnetit yang diperoleh kemudian dikarakterisasi dengan XRD (Panalytical 

Xpert Pro), BET (Nova 1200 Quantachrome),  VSM ( Type 1.2H VSM, Oxford), serta TG-DTA (Mettler Toledo). 

Analisis XRD bertujuan untuk mengidentifikasi zat hasil sintesis dan mengevaluasi kristalinitasnya. Analisis BET 

dilakukan untuk menentukan ukuran partikel secara tidak langsung melalui penentuan luas permukaan spesifik. Analisis 

VSM dimaksudkan untuk mengevaluasi kemagnetan bahan. Sedangkan analisis TG-DTA bertujuan untuk menentukan 

temperatur optimal bagi konversi magnetit menjadi maghemit. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel Magnetit 

Berdasarkan sifat-sifat fisiknya hasil kopresipitasi adalah magnetit, yakni berupa serbuk hitam, tidak larut dalam 

etanol, dan bereaksi dengan asam klorida. Sifat-sifat ini sesuai dengan karakter magnetit. Kesimpulan tersebut 

dikuatkan dengan hasil analisis XRD sebagaimana disajikan pada Gambar 1.  

 

 

Berdasarkan Gambar 1, tampak kesesuaian antara pola puncak spektrum XRD hasil sintesis dengan referensi (JCPDS 

Card No. 19-629), sehingga dapat dibuktikan bahwa zat hasil sintesis merupakan magnetit.  

Hasil karakterisasi BET menunjukkan serbuk magnetit hasil sintesis memiliki luas permukaan spesifik sebesar 

112,701 m
 
/g. Dengan asumsi partikel berbentuk bola  serta tidak berpori, maka diameter rata-rata partikel dapat 

ditentukan dengan persamaan: 

 

  
 

     
        

 

Dengan  d = diameter, ρ = 5,18 gram/cm
 
, dan      luas permukaan spesifik. 

Berdasarkan persamaan (3) diameter partikel rata-rata magnetit sebesar 10,28 nm. Berdasarkan hal tersebut, maka 

magnetit yang disintesis tergolong nanomaterial, yakni material dengan ukuran kurang dari 100 nm. 

Hasil analisis VSM disajikan pada Gambar 2. Dengan adanya histeresis, nanopartikel magnetit yang dihasilkan 

menunjukkan sifat feromagnetis dengan kemagnetan yang relatif tinggi (Ms = 62,76 emu/g) 
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Gambar 1 (a) Spektrum XRD Magnetit (JCPDS Card No. 19-629) dan  

                       (b) Spektrum XRD Magnetit Hasil Sintesis 
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Gambar 2  Kurva Magnetisasi Magnetit Hasil Sintesis 

 

Analisis TG-DTA dilakukan untuk menentukan suhu konversi magnetit menjadi maghemit melalui pemanasan. 

Hasil karakterisasi TG-DTA diberikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Hasil Karakterisasi TG-DTA 

 

 

Berdasarkan hasil analisis TG-DTA, magnetit dapat dioksidasi menjadi maghemit secara optimal pada suhu 

    
o
C. Hal ini dapat dilihat pada kurva DTA. Jika titik ditengah-tengah kurva eksotermik pada kurva DTA diplotkan 

terhadap kurva suhu, maka diperoleh temperatur oksidasi, yaitu sekitar 200 
o
C. Suhu inilah yang digunakan sebagai 

dasar konversi magnetit menjadi maghemit pada penelitian ini. 

 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

-1 -0.5 0 0.5 1
M

o
m

e
n

 M
a
g

n
e
t 

(e
m

u
/g

r)
 

Field (tesla) 

  Kurva temperatur 

 Kurva TG 

Kurva DTA 



Meyga Evi Ferama Sari, dkk. 

 

    Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014 

 

Gambar 4 (a) Spektrum XRD Maghemit (JCPDS Card No. 39-1346) dan       

            (b) Spektrum XRD Maghemit Hasil Pemanasan Magnetit 
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Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel Maghemit 

  Melalui pemanasan nanopartikel magnetit pada suhu     
o
C selama 2 jam, diperoleh produk berupa serbuk 

coklat kemerahan, tidak larut dalam etanol, dan bereaksi dengan asam klorida. Berdasarkan fakta yang teramati, serbuk 

coklat kemerahan diindikasikan sebagai maghemit sebagai hasil konversi magnetit.  

Hasil analisis XRD membuktikan bahwa serbuk coklat kemerahan tersebut merupakan maghemit. Spektrum 

XRD maghemit diberikan pada Gambar  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 4, tampak kesesuaian antara spektrum XRD maghemit hasil sintesis dengan referensi 

JCPDS Card No.   -    . Jika spektrum ini dibandingkan dengan spektrum XRD magnetit sebagaimana tersaji pada 

Gambar 1 (b), nampak adanya pergeseran  θ ke nilai yang lebih besar. Gambar 5 dan Tabel 1 menggambarkan 

pergeseran tersebut. Pergeseran nilai  θ ke nilai yang lebih besar disebabkan nilai a (panjang unit sel) magnetit lebih 

besar daripada maghemit. Magnetit memiliki a sebesar 8,39 Å sedangkan maghemit adalah 8,34 Å. Makin besar a maka 

 θ yang terbentuk makin kecil. Spektrum XRD magnetit dan maghemit yang identik dikarenakan keduanya memiliki 

sel satuan kubus berpusat muka (Cornell & Schwertmann, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Perbandingan Nilai 2θ Magnetit dan Maghemit Hasil Sintesis 

 

Magnetit Maghemit 
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Gambar 5 Perbandingan spektrum XRD Magnetit dan Maghemit Hasil Sintesis 
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Hasil BET menunjukkan bahwa serbuk maghemit memiliki luas permukaan spesifik sebesar 87,616 m
 
/g, 

sehingga dengan persamaan 3 diameter partikel rata-rata maghemit hasil sintesis sebesar 1 ,   nm. Maghemit memiliki 

diameter partikel rata-rata yang lebih besar daripada magnetit. Hal ini disebabkan proses pemanasan memperbesar jarak 

antar atom. Hal tersebut menyebabkan ukuran partikel makin besar dan luas permukannya mengecil. Maghemit yang 

disintesis juga tergolong nanomaterial karena memiliki diameter partikel rata-rata kurang dari 100 nm. 

Hasil analisis VSM sebagaimana tersaji pada Gambar 6 menunjukkan maghemit yang dihasilkan juga bersifat 

feromagnetis dengan adanya lup histeresis namun dengan kemagnetan yang lebih rendah (Ms = 42,50 emu/g) 

dibandingkan magnetit sesuai yang dideskripsikan oleh literatur (Cornell & Schwertmann, 2003). 

 

 

 
Gambar 6 Kurva Magnetisasi Maghemit Hasil Sintesis 

 

 

PENUTUP 

 

Pemanasan pada suhu     °C selama 2 jam mengkonversi nanopartikel magnetit hasil kopresipitasi menjadi 

nanopartikel maghemit. Ukuran nanopartikel maghemit yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan ukuran 

nanopartikel magnetit. Harga Ms hasil konversi yang lebih rendah menguatkan kesimpulan bahwa magnetit telah 

terkonversi menjadi maghemit. 
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ABSTRAK 
 

 Telah dilakukan penelitian teoritis dengan menggunakan metode struktur elektronik untuk menentukan derajat 

disosiasi reaksi penguraian N O (g) →  NO (g) di dalam fasa gas.  Perhitungan teoritis secara komputasi dilakukan 

dengan menggunakan salah satu metode post-scf yang akurat dan rinci yakni metode coupled cluster with single, 

double, dan triple eksitasi atau ccsd(t). Optimasi geometri untuk struktur reaktan maupun produk disosiasi dilakukan 

dengan metode ccsd dan memakai himpunan basis aug-cc-pVDZ. Perhitungan energi dilakukan lebih rinci dengan 

metode ccsd(t) full dengan himpunan basis yang makin meningkat hingga aug-cc-pVQZ. Data yang diperoleh dari 

perhitungan ini berupa parameter struktur molekul N O  dan NO  pada keadaan dasar yang paling stabil. Data energi 

elektronik yang diperlukan untuk menghitung tetapan kesetimbangan diperoleh melalui ekstrapolasi nonlinier dari 

perhitungan energi dengan metode CCSD(D), CCSD(T), dan CCSD(Q).  Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai 

tetapan kesetimbangan 
o

pK  pada suhu 298,15 K adalah          

 

Kata kunci: disosiasi N O , dimerisasi NO , ccsd(t) full 

 

ABSTRACT 
 

 Theoretical studies have been carried out using electronic structure methods to determine the degree of 

dissociation of decomposition reaction N O (g) →  NO  (g) in the gas phase. Computing the theoretical calculations 

performed using one the post-scf method, the coupled cluster method with single, double, and perturbate of triple 

excitation or ccsd(t). Optimization of geometry for the structure of the reactants and products of dissociation was 

conducted using aug-cc-pVDZ basis set. More detailed energy calculations performed by using ccsd (t) with increasing 

basis set to aug-cc-pVQZ. Data obtained from this calculation such as the molecular structure parameters of N O  and 

NO  in the most stable ground state. Electronic energy data necessary to calculate the equilibrium constant obtained 

by nonlinear extrapolation with the CCSD method (D), CCSD (T), and CCSD (Q) the energy calculations . The result 

shows that the value of the equilibrium constant at the temperature of 298.15 K is 1.    

 

Keywords: N O  dissociation, NO  dimerization, ccsd(t) full 

 

PENDAHULUAN 

 

Struktur elektronik dari suatu molekul akan menentukan sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia dari molekul yang 

bersangkutan seperti distribusi muatan, geometri atau momen dipol, potensial ionisasi, afinitas elektron, dan reaktifitas 

kimia secara umum. Apabila struktur elektronik suatu molekul berubah maka akan berubah pula sifat fisik dan sifat 

kimianya      Dengan memadukan teori kuantum yang mengkaji struktur elektronik dan termodinamika statistik maka 

sifat makroskopis suatu sistem dapat ditentukan berdasarkan struktur elektroniknya. Misalnya, tetapan kesetimbangan 

reaksi fasa gas dapat dihitung atas dasar struktur elektroniknya.  

Kesetimbangan menggambarkan suatu keadaan dimana tidak ada lagi perubahan yang dapat diamati dalam 

sistem dengan berlalunya waktu. Demikian pula apabila reaksi kimia mencapai keadaan kesetimbangan, konsentrasi 

reaktan dan produk tetap konstan dengan waktu, dan tidak ada perubahan yang tampak dalam sistem. Walaupun 

demikian, para ilmuwan yakin bahwa pada tingkat molekuler terus terjadi perubahan karena molekul reaktan terus 

berubah menghasilkan produk dan molekul produk juga terus berubah menghasilkan reaktan. Para ahli kimia 

memberikan perhatian yang lebih pada proses kesetimbangan dinamik yang terjadi pada tingkat molekuler ini. Reaksi 

kimia dalam fasa gas yang sering digunakan sebagai contoh yang menggambarkan kesetimbangan dinamik ini adalah 

reaksi disosiasi dinitrogen tetroksida N O  menjadi nitrogen dioksida, NO  [ - ].  

Reaksi disosiasi dinitrogen tetroksida N O  atau reaksi dimerisasi nitrogen dioksida NO  dapat dituliskan dalam 

persamaan berikut.  
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Derajat disosiasi adalah jumlah molekul N O  relatif terhadap jumlah total satuan dimer yang mungkin terjadi dalam 

sistem. Jadi untuk dapat menentukan derajat disosiasi N O  maka jumlah molekul dimer dan molekul monomer dalam 

sistem harus dapat ditentukan lebih dahulu. Dinitrogen tetroksida pada kondisi cair maupun gas merupakan zat yang 

tidak berwarna, sedangkan nitrogen dioksida adalah berwarna coklat pada fasa gas. Perbedaan warna ini telah 

digunakan sebagai dasar penentuan derajat disosiasi dan atau tetapan kesetimbangan reaksi tersebut dengan metode 

spektrofotometri karena gas NO  yang berwarna coklat akan menyerap cahaya tampak    . Metode gravimetri yang 

digabung dengan pemakaian persamaan gas ideal juga dapat digunakan untuk menentukan derajat disosiasi reaksi ini 

karena jumlah molekul atau massa molekul sebanding dengan tekanan parsial gas    .  

 Artikel berikut ini ditulis untuk memperkenalkan metode penentuan tetapan kesetimbangan dan juga derajat 

disoiasi reaksi tersebut diatas secara teoritis menggunakan metode kimia komputasi. Penelitian kimia komputasi dahulu 

hanya dapat dilakukan dengan menggunakan superkompputer, namun perkembangan teknologi komputer yang sangat 

pesat pada tiga dekade terakhir ini telah memungkinkan penelitian komputasi dilakukan dengan menggunakan 

komputer pribadi. Artikel ini diharapkan pula dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara 

representasi makroskopis yakni konsentrasi suatu spesi dalam kesetimbangan dengan representasi mikroskopis yang 

menggambarkan struktur elektronik molekul dalam sistem setimbang.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Bahan  

Penelitian ini adalah penelitian teoritis yang tidak menggunakan bahan kimia tetapi hanya menggunakan model 

molekul dalam tiga dimensi.  

 

Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah komputer pribadi, pc (Personal Computer). Spesifikasi 

komputer pribadi yang digunakan adalah prosesor intel pentium quad core Q9550 2,83GHz, RAM 8192MB (8GB), 

harddisk 1000GB (1TB) dan sistem operasi Windows 8.1. Komputer pribadi ini dipakai untuk menjalankan komputasi 

menggunakan metode struktur elektronik. Komputasi dilakukan dengan menggunakan program Gaussian 09 rev A.02. 

Program bantu lain yang digunakan adalah Gaussview 5.08, ChemBioDraw 14.0 dan Chemcraft 3.82. 

 

Prosedur  

 Prosedur penelitian ini terdiri dari enam tahapan, yakni pembuatan koordinat atau model struktur elektronik 

untuk molekul reaktan dan produk, optimasi geometri struktur elektronik molekul reaktan dan produk, perhitungan 

frekuensi vibrasi molekul reaktan dan produk yang telah teroptimasi, penentuan sifat-sifat termodinamika sistem reaksi 

pada 298,15 K dan 1 bar, perhitungan energi elektronik molekul reaktan dan produk dengan metode dan himpunan 

basis yang lebih rinci, dan menggabungkan hasil-hasil perhitungan dan menghitung fungsi-fungsi termodinamika yang 

diperlukan. Rincian prosedur tersebut adalah sebagai berikut. 

Pembuatan koordinat atau model struktur elektronik untuk molekul reaktan dan produk 

Sebelum komputasi dimulai, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat sistem koordinat 

molekul atau model molekul yang menggambarkan geometri kesetimbangan pada keadaan dasar untuk molekul N O  

dan NO . Untuk molekul sederhana, pembuatan model atau struktur elektronik molekul dapat didekati dengan 

mengambarkan struktur Lewisnya. Dari struktur Lewis dapat diprediksi geometri molekul yang mencakup panjang 

ikatan dan sudut ikatan antar atom dalam molekul tersebut. Dengan program Gaussview atau ChemBioDraw, langkah 

ini cukup mudah dilakukan. 

Optimasi geometri struktur elektronik molekul reaktan dan produk 

Geometri molekul yang telah dibuat pada langkah pertama masih harus dioptimasi. Proses optimasi akan berjalan 

lebih cepat jika geometri molekul yang dibuat mendekati geometri  yang benar. Optimasi ini diperlukan untuk 

mendapatkan struktur molekul pada keadaan dasar dengan energi elektronik minimum. Jadi dari perhitungan optimasi 

ini akan diperoleh energi elektronik sesuai dengan geometri molekulnya. 

Perhitungan frekuensi vibrasi molekul reaktan dan produk yang telah teroptimasi 

Untuk menjamin bahwa perhitungan optimasi yang telah dilakukan pada langkah kedua sudah benar maka perlu 

dilakukan perhitungan frekuensi vibrasi. Molekul yang terdiri dari N  atom maka jumlah frekuensi yang dihasilkan 

dari perhitungan adalah 3 6N   jika molekulnya tidak linier dan 3 5N   jika molekulnya linier. Tanda bahwa 

perhitungan optimasi telah dilakukan dengan benar maka semua frekuensi vibrasi tersebut dapat dihasilkan dan tidak 

ada frekuensi vibrasi yang berharga negatif. Frekuensi yang berharga negatif disebut frekuensi imajiner. Energi 

elektronik molekul dari perhitungan ini terletak pada bagian paling bawah dari sumur energi potensial multidimensi 

dan titik ini biasa disebut minimum global. Energi elektronik dari perhitungan ini diberi simbol elE . 
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Penentuan sifat-sifat termodinamika sistem reaksi pada 298,15 K dan 1 bar 

Perhitungan frekuensi vibrasi yang dilakukan pada tahapan ketiga juga akan memberikan hasil lain yang berupa 

energi titik nol (zero-point energy) molekul dan juga fungsi partisi dengan metode termodinamika satistik. Nilai fungsi 

partisi digunakan untuk menghitung entropi absolut molekul dan juga menghitung sumbangannya untuk entalpi, H  

dan energi bebas Gibbs, G  terhadap energi internal total molekul. Suhu yang digunakan pada perhitungan ini adalah 

suhu standar termodinamika yakni 298,15 K dan tekanannya adalah tekanan standar 1 bar. 

Perhitungan energi elektronik dengan metode dan himpunan basis yang lebih rinci 

Metode yang digunakan untuk optimasi geometri dan perhitungan frekuensi dipilih berdasarkan kompromi antara 

ketersediaan sarana dan keakuratan hasil yang diinginkan. Sarana yang dimaksud adalah spesifikasi komputer yang 

tersedia yang mencakup waktu ekskusi, prosesor, memory, dan kapasitas hardisk. Keakuratan hasil yang diinginkan 

adalah kesesuaian geometri molekul hasil optimasi dan frekuensi vibrasi hasil perhitungan teori dengan geometri 

molekul dan frekuensi vibrasi hasil eksperimen. Kualitas hasil perhitungan energi elektronik dapat ditingkatkan dengan 

memakai metode yang lebih rinci dan himpunan basis yang lebih besar, kemudian digabungkan untuk mencari sifat-

sifat termodinamika reaksi. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai geometri molekul N O  dan NO  yang 

dihasilkan dari optimasi pada tahapan kedua. Selanjutnya perhitungan elektronik dilakukan pada geometri  tersebut 

dengan metode yang lebih rinci dan himpuna basis yang lebih besar untuk menghasilkan energi elektronik yang lebih 

murni, yakni lebih mendekati energi sebenarnya. Energi elektronik dari perhitungan ini diberi simbol , .el murE . 

Penggabungan hasil perhitungan dan penentuan fungsi-fungsi termodinamika yang diperlukan 

Entalpi standar dan energi Gibbs standar suatu senyawa dapat diperoleh sebagai jumlah dari energi elekronik dan 

energi koreksi termal yang diakibatkan oleh gerakan vibrasi dan rotasi molekul pada temperatur tertentu. Energi 

elektronik yang digunakan pada tahapan ini adalah energi elektronik terbaik yang dihasilkan pada tahapan kelima, 

sedangkan sumbangan termal diperoleh dari perhitungan pada tahapan ketiga. Koreksi termal ini akan diberi subskrip 

“termal”  

Sifat-sifat termodinamika yang meliputi entalpi reaksi, energi bebas Gibbs dan entropi  dihitung dengan mengacu 

pada artikel tentang panduan perhitungan sifat-sifat termodinamika dalam program Gaussian (Ochterski, 2000). Di 

dalam penelitian ini, entalpi standar dan energi Gibbs standar untuk NO  dihitung dengan menggunakan persamaan  

2 , . 2 2(NO ) (NO ) (NO )o o

el mur termalH E H 
 

dan 

2 , . 2 2(NO ) (NO ) (NO )o o

el mur termalG E G 
 

Dengan menggunakan cara yang serupa, untuk molekul N O , entalpi standar dan energi Gibbs standar dihitung 

menggunakan rumus 

2 4 , . 2 4 2 4(N O ) (N O ) (N O )o o

el mur termalH E H 
 

dan 

2 4 , . 2 4 2 4(N O ) (N O ) (N O )o o

el mur termalG E G 
 

Entropi untuk NO  dan N O , 2(NO )oS  dan 
2 4(N O )oS  diperoleh dari perhitungan besaran absolut sehingga 

nilainya dapat langsung dibandingkan dengan nilai yang ada dalam literatur. Ungkapan-ungkapan diatas selanjutnya 

digunakan untuk mencari entalpi reaksi, energi bebas reaksi, dan entropi reaksi pada keadaan standar,  

2 2 42 (NO ) (N O )o o o

r H H H  
 

2 2 42 (NO ) (N O )o o o

rG G G  
 

2 2 42 (NO ) (N O )o o o

rS S S  
 

Tetapan kesetimbangan reaksi akhirnya dihitung dengan memakai rumus  

lno o

r PG RT K  
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Struktur Elektronik Molekul NO  dan N O   

Molekul NO  tersusun dari satu atom nitrogen dan dua atom oksigen. Elektron valensi atom nitrogen adalah 5, 

sedangkan elektron valensi atom oksigen adalah 6. Jumlah elektron valensi dalam molekul NO  adalah 17 dan dengan 

menganggap atom N sebagai atom pusat, maka struktur Lewis yang menggambarkan fungsi gelombang ikatan valensi 

dapat digambarkan sebagai suatu resonansi berikut. 
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Gambar 1.  Struktur resonansi molekul NO  

 

Didasarkan pada struktur resonansi tersebut maka logis jika struktur molekul NO  adalah bengkok dan panjang 

ikatan N – O adalah ekuivalen.  

Apabila diperhatikan struktur Lewis tersebut dengan seksama maka tampak bahwa molekul NO  memiliki satu 

elektron tidak berpasangan. Molekul yang mempunyai jumlah elektron ganjil atau mempunyai satu elektron tidak 

berpasangan kadang-kadang disebut radikal. Kebanyakan radikal sangat reaktif, karena elektron yang tidak 

berpasangan cenderung membentuk ikatan kovalen dengan elektron yang juga tidak berpasangan pada molekul lainnya.  

Bila dua molekul nitrogen dioksida bertumbukan maka akan terbentuk molekul dinitrogen tetroksida seperti tampak 

pada gambar berikut.  

 
Gambar 2.  Tumbukan antara molekul NO  menghasilkan N O  

 

Dari uraian tersebut maka sangat masuk akal bila kerangka struktur molekul N O   adalah O N-NO . Molekul 

N O   memiliki 34 elektron valensi, sehingga struktur Lewis N O   akan sama seperti yang ada pada Gambar 2.  

Berdasarkan struktur pada Gambar 2 juga dapat ditarik kesimpulan bahwa ikatan tunggal antara atom N dari gugus 

NO  akan bebas berotasi satu terhadap yang lain hingga dihasilkan empat struktur resonansi seperti pada Gambar 3.  

 
Gambar 3.  Struktur resonansi molekul N O  

 

Ikatan pi molekul N O   hanya akan menjadi penghalang rotasi yang kecil dan molekul N O   akan berbentuk 

planar. Oleh karena itu, struktur N O   planar akan dijadikan dasar untuk perhitungan berikutnya. Struktur tiga dimensi 

untuk molekul NO  dan N O   beserta koordinatnya ditampilkan pada Gambar 4. 

 

  
 N     0.00000000    0.00000000    0.32172200 

 O     0.00000000    1.10001400   -           

 O     0.00000000   -             -           

 N   -                                       

 O    1.06978916    0.49917396    0.13646055 

 O    -                           -           

 N    -             -                         

 O    -             -                         

 O    -             -             -           

Gambar 4.  Struktur tiga dimensi dan koordinat NO  dan N O  
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Perhitungan Energi Molekul NO  dan N O   

Geometri molekul NO  dan N O  dengan koordinat diatas selanjutnya dioptimasi dengan metode coupled cluster 

with single and double substitution (ccsd) dan memakai himpunan basis aug-cc-pVDZ. Untuk mendapatkan data energi 

yang lebih akurat, maka dilakukan perhitungan energi (single point) untuk molekul yang telah teroptimasi tersebut 

dengan metode pendekatan terhadap ccsdt dan memakai himpunan basis yang makin meningkat dari aug-cc-pVDZ, 

aug-cc-pVTZ, aug-cc-pVQZ. Perhitungan energi dengan metode yang akurat memang perlu waktu yang jauh lebih 

lama. Jadi di dalam penelitian ini digunakan metode optimasi dan perhitungan energi yang berbeda. Gabungan kedua 

metode optimasi dan perhitungan energi disingkat ccsd(t,ffull)/aug-cc-pVXZ//ccsd/aug-cc-pVDZ, dengan X berarti D, 

T, dan Q. Hasil perhitungan energi ditampilkan pada Tabel 1. 

 

Tabel  . Energi ccsd(t,full)/aug-cc-pVXZ//ccsd/aug-cc-pVDZ NO  dan N O  pada 298 K. 

ccsd(t,full)/aug-cc-pVXZ 
Energi/au. 

NO  N O  

D -             -             

T -             -             

Q -             -             

CBS -             -             

 

 Selanjutnya, terhadap  tiga data perhitungan energi dengan himpunan basis yang makin meningkat dilakukan 

ekstrapolas non-linier yang mengandung suku eksponensial dan suku gaussian dalam bentuk 

 
2( 1) ( 1)( ) CBS

x xE x E Ae Be        

Dalam persamaan ini ( )E x  adalah energi hasil perhitungan dengan , ,x D T Q   dan CBSE  adalah energi hasil 

ekstrapolasi yang disimbolkan sebelumnya dengan , .el murE . Grafik ekstrapolasi energi untuk NO  dan N O  

ditampilkan pada Gambar 5. 

 

  
Gambar 4.  Energi hasil ekstrapolasi dengan himpunan basis lengkap untuk NO  dan N O . 

 

Sifat-sifat Termodinamika NO  dan N O  

Dari hasil ektrapolasi energi tersebut diatas maka sifat-sifat termodnamika untuk NO  dan N O  adalah sebagai 

berikut. 

2 , . 2 2(NO ) (NO ) (NO ) 204,986420 0,014788 204,971632 au.o o

el mur termalH E H      
 

2 , . 2 2(NO ) (NO ) (NO ) 204,986420 ( 0,012456) 204,998876 au.o o

el mur termalG E G       
 

2(NO ) 57,339kal/ mol.KoS 
 

2 4 , . 2 4 2 4(N O ) (N O ) (N O ) 409,7297384 0,029980 409,6997584 au.o o

el mur termalH E H      
 

2 4 , . 2 4 2 4(N O ) (N O ) (N O ) 409,7297384 ( 0,0039810) 409,7337194 au.o o

el mur termalG E G       
 

2 4(N O ) 71,478kal/ mol.KoS 
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2 2 42 (NO ) (N O ) 0,2435056o o o

r H H H au.    
 

2 2 42 (NO ) (N O ) 0,2640326au.o o o

rG G G    
 

2 2 42 (NO ) (N O ) 43,2kal/ mol.Ko o o

rS S S   
 

Tetapan kesetimbangan reaksi akhirnya dihitung dengan memakai rumus exp( / )o o

P rK G RT  dan 

hasilnya adalah 1,323 . Hasil ini menunjukkan bahwa pada suhu kamar, hanya sedikit dnitrogen tetroksida yang 

terurai. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan struktur elektroniknya telah diprediksi bahwa molekul NO  adalah bengkok, sedangkan molekul 

N O  adalah datar. Dengan metode kimia komputasi ccsd(t) dapat ditunjukkan bahwa pada suhu kamar, molekul N O   

akan terdisosiasi atau terurai dengan tetapan kesetimbangan penguraian sebesar 1,323. 
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ABSTRAK 
 

Tuberculosis (TB) disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) yang menular 

melalui udara dalam bentuk percikan batuk atau bersin. Antibiotik yang digunakan untuk terapi TB di Indonesia adalah 

isoniazid, rifampisin, pirazinamid, streptomisin, dan etambutol. Akibat terapi ini sebagian M. tuberculosis menjadi 

resisten terhadap pirazinamid. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mutasi gen pncA menjadi penyebab 

resistensi tersebut. Isolat R9 M. tuberculosis merupakan salah satu isolat yang resisten terhadap pirazinamid sehingga 

dalam penilitian ini dianalisis tingkat genotipe gen pncA-nya. Analisis genotipe pada penelitian ini melalui tahapan 

isolasi DNA, amplifikasi, elektroforesis, sekuensing, dan analisis in silico hasil sekuensing. Jumlah basa sekuen R9 dan 

H37Rv (sensitif antibiotik) masing-masing 650 pb dan 640 pb. Hasil pensejajaran pada analisis in silico menunjukkan 

bahwa urutan basa gen pncA isolat R9 sama dengan isolat H37Rv atau dengan kata lain tidak mengalami mutasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa resistensi M. tuberculosis terhadap pirazinamid tidak hanya disebabkan 

oleh adanya mutasi pada gen pncA tetapi juga melalui mekanisme lain.  

 

Kata kunci: gen pncA, isolat R9, multi drug resistance-M. tuberculosis (MDR-M. tuberculosis), pirazinamid (PZA). 

 

ABSTRACT 

 

Tuberculosis (TB) is caused by infection with Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) which is 

transmitted through the air in the form of a spark coughing or sneezing. Antibiotics are used to treat TB in Indonesia is 

isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, and ethambutol. As a result of this therapy part of M. tuberculosis 

become resistant to pyrazinamide. Previous studies showed that the pncA gene mutations caused resistance. R9 isolates 

of M. tuberculosis is one of the isolates were resistant to pyrazinamide so in this research was analyzed the genotipic 

level of its pncA gene. Analysis of genotypes in this study through several stages, that are DNA isolation, amplification, 

electrophoresis, sequencing, and in silico analysis of sequencing results. The amount of base sequence R9 and H37Rv 

(antibiotic sensitive) 650 bp and 640 bp, respectively. The results of the analysis in silico alignment indicates that the 

base sequence of the gene pncA isolates R9 same with H37Rv isolates or in other words is not mutation. It can be 

concluded that the resistance of M. tuberculosis to pyrazinamide is not only caused by mutations in the pncA gene but 

also through other mechanisms.  

 

Keywords: pncA gene, isolates R9, multi-drug resistance-M. tuberculosis (MDR-M. tuberculosis), pyrazinamide 

(PZA). 

 

PENDAHULUAN 

 

Tuberkulosis (TB) adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya dan menjadi penyebab utama kematian di 

seluruh dunia terutama di daerah tropis seperti Asia dan Afrika (World Health Organization         TB menjadi 

semakin berbahaya apabila komplikasi dengan terinveksi HIV/AIDS. Berdasarkan Global Tuberculosis Control WHO 

2012, Indonesia naik dari peringkat lima menjadi peringkat ke empat setelah India, Cina dan Afrika Selatan, tentunya 

permasalahan dalam pengendalian Tuberkulosis (TB) mengalami peningkatan.  Diperkirakan bahwa sepertiga dari 

penduduk di dunia ini telah terinveksi M. tuberculosis tetapi yang aktif menjadi penyakit TB sekitar 10% dari total yang 

terinfeksi (Anthony S. Fauci dan The NIAID Tuberculosis Working Groups, 2008). Pada tahun 2011 sekitar 8,7 juta 

kasus TB baru (13% diantaranya terinveksi dengan HIV) dan 1,4 juta orang meninggal meninggal akibat TB. 

Tuberculosis (TB ) merupakan salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri M. tuberculosis yang bisa 

menular secara langsung melalui udara (batuk atau bersin), tetapi bisa juga melalui susu yang telah terinfeksi oleh M. 

tuberculosis (Wilson dkk., 1999 dan Kabbash, 2008). Penderita TB sebagian besar adalah kalangan dengan kondisi 

ekonomi menengah ke bawah. Bahkan di Eropa TB sering disebut sebagai penyakit orang miskin karena kalangan 

ekonomi menengah ke atas jarang yang terkena sakit TB. Sebagian besar yang terjangkit TB adalah para imigran dan 

pengungsi. Selain itu, orang yang mudah terjangkit TB adalah para tahanan/tawanan, pecandu narkoba, dan pecandu 

alkohol. Pada tahun 2010, sekitar 74.000 kasus TB terjadi di Eropa dan sekitar 1.500 diantaranya merupakan MDR-TB 

(ECDC Director, 2012).  
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TB yang disebabkan oleh M. tuberculosis yang sensitif terhadap antibiotik bisa disembuhkan dengan pengobatan 

yang teratur, tetapi pengobatan TB menjadi semakin sulit setelah ditemukannya TB yang resisten terhadap obat anti 

tuberkulosis. M. tuberculosis yang resisten digolongkan menjadi multidrug-resistant (MDR) dan extensively drug-

resistant (XDR). MDR merupakan M. tuberculosis yang resisten terhadap obat lini pertama, yaitu isoniazid dan 

rifampicin, sedangkan XDR merupakan M. tuberculosis yang resisten terhadap fluoroquinolon dan paling tidak satu 

dari 3 obat lini kedua, yaitu amikasin, kanamisin, atau capreomycin (Ocheretina O., dkk, 2012 dan Anthony S. Fauci & 

The NIAID Tuberculosis Working Groups, 2008).  Kasus XDR dari total MDR diseluruh dunia dilaporkan 6,5% di 

negara industri, 13,6% di Rusia dan Eropa Timur, 1,5% di Asia, 0,6% di Afrika dan Timur Tengah, 15,4% di Republik 

Korea, dan 6,6% sisanya tersebar di negara yang lainnya (Jain, A. dan Dixit, P., 2008). 

Menurut Jain, A. dan Dixit, P.       , untuk mengobati TB khususnya TB resisten diperlukan manajemen dan 

kontrol yang baik dengan dokter yang bagus, akses laboratorium mikrobiologi yang baik, penemuan-penemuan obat 

anti TB yang baru, tes diagnosa yang baik, serta pembuatan vaksin anti tuberkulosis. Penemuan obat baru diperlukan 

data mekanisme terjadinya resistensi M. tuberculosis terhadap obat sehingga bisa didesain obat baru yang sesuai dengan 

targetnya. Salah satu cara untuk mengetahui mekanisme terjadinya resistensi M. tuberculosis terhadap obat adalah 

dengan cara analisis genotipe hingga ke level protein M. tuberculosis yang menjadi target obatnya. Apabila sudah 

ditemukan mekanisme resitensi yang jelas maka selain bisa didesain obat anti TB baru, juga dapat dilakukan analisis 

resistensi TB dengan cepat melalui analisis genotipe. 

Keberhasilan pengobatan TB sangat bergantung pada kepatuhan pasien selama proses pengobatan. Menurut 

Kondoy, P.P.H, dkk. (2014), tingkat kepatuhan pasien minum obat memiliki hubungan terhadap tingkat pendidikan dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh pasien. 

Pirazinamid merupakan obat TB penting lini pertama yang mana biasa digunakan untuk pengobatan singkat (6-9 

bulan) penderita TB bila dikombinasikan dengan isoniazid dan rifampisin (Singh, 2006). Pirazinamid dapat membunuh 

    M. tuberculosis yang dalam kondisi semi dorman. Pirazinamid akan menunjukkan aktivitasnya bila dalam kondisi 

asam. 

Apabila dilihat dari segi struktur kimia, pirazinamid merupakan senyawa analog nikotinamid dengan struktur 

seperti yang diperlihatkan pada Gambar  . Kedua struktur tersebut hanya berbeda satu atom saja yang terletak pada 

cincinnya. Hal ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sifat-sifat yang dimiliki kedua senyawa tersebut, 

termasuk ketika berantaraksi dengan pirazinamidase 

 

 
Gambar 1. Struktur pirazinamid yang analog dengan struktur nikotinamid. (Zhang dan Mitchison, 2003). 

 

Pirazinamida (PZA) merupakan precursor of drugs (prodrug) yang mana sebagai OAT targetnya adalah enzim 

pirazinamidase (PZase). PZase merupakan protein yang dikode oleh gen pncA. PZA bekerja sangat spesifik hanya pada 

M. tuberculosis  dan tidak ada efek pada mikobakteria lain. Usulan mekanisme resistensi pirazinamid yang 

berhubungan dengan enzim pirazinamidase diperlihatkan pada Gambar  . 
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Gambar    Mode aksi pirazinamid terhadap M. tuberculosis (Zhang dan Mitchison, 2003). 

 

PZA merupakan prodrug yang akan diubah menjadi bentuk aktif. Selain melalui difusi pasif, PZA juga dapat 

memasuki sel M. tuberculosis melalui transpor aktif. Di dalam sel, PZA diubah oleh PZase menjadi bentuk aktif POA 

(asam pirazinoat). POA dapat keluar sel dengan mudah melalui difusi pasif. Apabila di luar sel kondisi netral atau basa 

maka POA akan tetap dalam bentuk POA yang sulit masuk kembali ke dalam sel, tetapi bila kondisi di luar sel bersifat 

asam maka POA akan berubah menjadi bentuk terprotonasi HPOA yang bisa masuk ke dalam sel kembali dengan 

mudah dan terbentuk POA lagi dengan melepaskan H
+
, dengan demikian kondisi di dalam sel akan semakin asam yang 

akhirnya dapat berdampak sistemik terhadap sistem metabolisme sel yang dapat mengakibatkan kematian sel. Selain itu 

POA juga dapat mempengaruhi potensial membran sehingga mengganggu fungsi transpor membran pada pH asam 

(Barco, 2006). 

Berdasarkan mekanisme yang diusulkan tersebut terlihat bahwa target pirazinamid adalah pirazinamidase, yaitu 

protein yang dikode oleh gen pncA. Dengan demikian para peneliti banyak yang mengusulkan bahwa mutasi pada gen 

pncA pada M. tuberculosis dapat mengakibatkan sifat resistensi terhadap pirazinamid. Sekitar 72-97% isolat M. 

tuberculosis yang resisten pirazinamid menunjukkan adanya mutasi pada gen pncA atau daerah upstream gen tersebut 

sehingga mengakibatkan hilangnya aktifitas pirazinamidase (Singh dkk., 2006). Jenis mutasi yang mungkin terjadi 

adalah mutasi titik (point mutation), mutasi pergeseran pembacaan kodon (frameshift mutation), dan amber mutation 

(Dale, 1994). Dengan demikian para peneliti menduga ada mekanisme resistensi lain pada M. tuberculosis resisten 

pirazinamid selain disebabkan oleh adanya mutasi pada gen pncA. Dengan demikian agar bisa dilakukan deteksi sifat 

resistensi M. tuberculosis terhadap pirazinamid yang cepat perlu dilakukan analisis genotipe M. tuberculosis. 

Pada penelitian yang dilakukan Sanjaya, E.H.         gen pncA isolat L20 MDR M.tuberculosis yang resisten terhadap 

pirazinamida mengalami mutasi basa pada posisi 539 dari Timin menjadi Sitosin dan mengakibatkan perubahan asam 

amino urutan 180 dari valin menjadi alanin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis genotipe gen pncA 

isolat R9 MDR M. tuberculosis yang resisten pirazinamida dalam kaitannya dengan resistensi M. tuberculosis terhadap 

pirazinamida.  

 

METODE 

 

Peralatan yang dipakai dapat dikategorikan menjadi peralatan gelas dan non gelas. Peralatan gelas yang 

digunakan pada penelitan ini adalah gelas kimia, gelas ukur, labu takar, labu erlenmeyer, dan botol reagen (botol gelap). 

Sedangkan peralatan non gelas yang digunakan adalah mikropipet Eppendorf beserta tip pipet mikro ukuran    μL, 10 

μL, 100 μL, dan 1000 μL, tabung mikrosentrifuga (tabung PCR), tabung mikro ukuran 500 μL dan 1500 μL. Alat-alat 

lain yang digunakan meliputi gunting, alumunium foil, parafilm, vortex, spatula, kaki tiga, kasa dan bunsen. Digunakan 

juga alat pengukur massa, yaitu neraca analitik digital Explorer (Ohaus, AS). Sterilisasi alat menggunakan Autoclave 

Electric Presure Steam Sterilized merck Sturdy C     Model No: SA-232X-F-A 100, SN: 090220013-040 (Sturdy 

Industrial CO.LTD, Taiwan). Bahan-bahan yang perlu disimpan pada suhu rendah (-  
o
C), misalnya bahan-bahan PCR 

disimpan menggunakan deep freezer caravell dengan suhu tetap yaitu -  
o
C. Proses PCR menggunakan alat PCR merk 

Gene Amp PCR system       Applied Biosystem, AS). Analisis hasil PCR menggunakan elektroforesis gel agarosa 

(elektroforesis Mini Dubcell GT BASe DNA Biorad (Biorad, AS)), sedangkan visualisasi hasil elektroforesis 

menggunakan lampu UV dengan panjang gelombang 312 nm. Hasil elektroforesis difoto dengan kamera digital.  
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Ada banyak bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan untuk membuat master mix, yaitu komponen-

komponen stok pereaksi PCR dengan merk MDBio. Inc, meliputi 5UμL
- 

 enzim Dream Taq DNA Polimerase, dNTP 10 

mM, forward primer (primer maju) pncAF dan reverse primer (primer balik) pncAR masing-masing 20 pmol μL
- 

, bufer 

PCR (10 mM tris HCl pH 8,3; 50 mM KCl; 0,01 (b/v) gelatin), MgCl  25 mM, dan ddH O steril. Untuk analisis hasil 

PCR diperlukan gel agarosa 1,5% (b/v),  10 mg mL
-  

EtBr, bufer TAE (40 mM tris HCl pH 7,8; 20mM natrium asetat; 

dan 2 mM EDTA pH 8,0) dan loading buffer (sukrosa 50% (b/v); 0,1 M EDTA pH 8 dan 0,1% (v/v) bromfenol biru pH 

8,0). Sebagai penanda (marker) pada gel elektroforesis digunakan plasmid pUC19/HinfI     ng μL
- 

. Penanda ini akan 

menghasilkan lima pita dalam gel elektroforesis yang masing-masing berukuran 1417 pb, 517 pb, 397 pb, 214 pb, dan 

75 pb. Untuk keperluan insersi gen pncA ke plasmid pGEM-T diperlukan bahan-bahan berikut:  pGEM-T Vector Assay 

(Merck), T4 DNA ligase dan 2x rapid bufer ligasi. 

Beberapa tahapan dilakukan dalam penelitian ini. Secara lebih rinci dijabarkan dalam beberapa prosedur berikut. 

 . Isolasi DNA isolat R9 MDR M. tuberculosis 

Isolasi DNA dilakukan dengan cara melisis sel M. tuberculosis menggunakan bufer lisis dan proteinase K. Sel M. 

tuberculosis dicampur dengan bufer lisis dan proteinase K, kemudian diinkubasi pada temperatur 37
 
C selama 1 jam 

dan pemanasan pada pengangas eir mendidih selama 3 menit. Setelah dingin dilakukan sentrifugasi. Supernatan yang 

diperoleh mengandung DNA M. tuberculosis dan siap untuk diamplifikasi. 

   Amplifikasi DNA menggunakan metode PCR 

Proses amplifikasi suatu gen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui metode kloning (in vivo) dan secara 

in vitro dengan metodePCR. Pada penelitian ini amplifikasi gen pncA dilakukan dengan metode PCR karena selain 

lebih cepat dan sederhana, gen pncA tidak mengandung polimorfisme. Amplifikasi dilakukan menggunakan dua buah 

primer yang didesain oleh Mulyani (2009), yaitu pncAF sebagai primer  forward (primer maju) dan pncAR sebagai 

primer reverse (primer balik). Primer maju pncAF  ’GTCGGTCATGTTCGCGATCG ’ terletak   4 basa sebelum start 

codon gen pncA sedangkan primer baliknya adalah pncAR  ’GCTTTGCGGCGAGCGCTCCA ’ terletak 55 basa 

setelah stop codon gen pncA (Mulyani, 2009). Kedua primer ini akan mengamplifikasi fragmen yang berukuran sekitar 

0,72 kb yang didalamnya ada gen pncA dengan panjang 561 pb.  

Komposisi reagen PCR untuk volume total campuran    μL adalah 2,5 μL bufer PCR 10x + Mg
  

 2 mM; 0,5 μL dNTP 

10 mM (dATP, dGTP, dTTP, dCTP); 0,5 μL primer maju pncAF 20 pmol/L;     μL primer balik pncAR 20 pmol/L 

dan 0,2 μL Taq DNA polimerase. Kemudian ditambahkan 18,8 μL ddH O steril dan 2 μL templat DNA pada tabung 

PCR. Pada setiap kali PCR terdapat kontrol positif dan negatif. Kontrol positif yang dipakai sebagai templat adalah 

isolat H37Rv (wild type) yang sudah memberikan hasil positif dalam proses PCR sebelumnya, sedangkan templat 

sebagai kontrol negatif adalah ddH O steril. 

Amplifikasi menggunakan mesin PCR GenAmp PCR system 2700 [Applied Biosystem, AS]. Kondisi mesin PCR 

terdiri atas suhu denaturasi, suhu annealing dan elongasi. Pada penelitian ini memakai kondisi mesin PCR hasil 

optimasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Mulyani, 2009), yaitu: denaturasi awal pada 95°C selama 5 

menit, denaturasi pada 95°C selama 1 menit, penempelan primer (anneling) pada 72°C selama 1 menit, perpanjangan 

rantai (elongasi) pada 72°C selama 45 detik dan elongasi akhir pada 72°C selama 4 menit. Proses PCR dilakukan 

sebanyak 30 siklus. Hasil amplifikasi disimpan pada freezer suhu -20°C. 

 . Analisis hasil PCR 

Hasil PCR dianalisis dengan elektroforesis gel agarosa 1% (b/v). Gel agarosa 1% dibuat dengan cara melarutkan 

0,4 gram agarosa dalam 40 mL bufer TAE 1x kemudian dipanaskan hingga larut. Setelah gel larut semua kemudian 

larutan didinginkan hingga suhu sekitar 60
o
C dan ditambahkan 2 μL EtBr 10 mg/mL. Setelah EtBr larut dan merata 

dituang ke dalam cetakan gel yang telah dipasangkan sisir sehingga nantinya bisa terbentuk sumur cetakan (well). Gel 

agorasa didiamkan hingga gel menjadi padat. Sisir diambil dan gel dipasang pada alat elektroforesis, ditambahkan 

running bufer TAE 1x secukupnya (hingga gel terendam semua). 5 μL marker pUC19/HinfI 30ng/μL, kontrol positif 

dan kontrol negatif masing-masing dicampurkan dengan 2 μL loading bufer dengan cara pipetting, kemudian 

dimasukkan ke dalam sumur-sumur gel yang tersedia. Elektroforesis dilakukan pada tegangan 75 Volt dengan arus 400 

Ampere selama 40 menit. Visualisasi hasil elektroforesis dilakukan dengan cara meletakkan gel hasil elektroforesis di 

atas sinar UV pada panjang gelombang 312 nm kemudian di foto dengan kamera digital. Ukuran fragmen DNA hasil 

amplifikasi serta konsentrasinya dapat ditentukan dengan cara membandingkan letak dan ketebalan pita hasil 

amplifikasi dengan pita penanda (marker). Setelah didapat pita sesuai dengan yang diinginkan dilakukan perbanyakan 

fragmen DNA untuk keperluan sekuensing. Perbanyakan dilakukan dengan PCR berulang-ulang pada kondisi yang 

sama hingga diperoleh jumlah hasil amplifikasi yang cukup. Untuk proses sekuensing diperlukan hasil amplifikasi 800-

1000 ng untuk satu kali reaksi sekuensing (satu primer). 

   Penentuan urutan nukleotida 

Untuk menentukan urutan nukleotida dilakukan proses sekuensing terlebih dahulu. Setelah didapatkan hasil 

amplifikasi dilakukan proses sekuensing. Proses sekuensing dilakukan memakai primer maju atau balik sesuai dengan 

kebutuhannya. Hasil sekuensing yang bisa terbaca untuk satu primer sekitar 0,6 kb hingga 0,7 kb basa sehingga bila 

fragmen lebih dari 0,7 kb sebaiknya menggunakan dua primer atau lebih. Konsentrasi masing-masing primer untuk satu 

reaksi sekuensing adalah 10 pmol/3 μL. Penentuan urutan nukleotida dilakukan oleh Macrogen Inc. Korea 

menggunakan metode dideoksi Sanger dan mengikuti prosedur BigDye TM Terminator. Pada mesin sekuensing 

tersebut urutan nukleotida dibaca secara otomatis menggunakan instrumen Automatic Sequencer 3730x1. 
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   Analisis in silico 

Analisis in silico dilakukan dengan cara membandingkan urutan nukleotida hasil sekuensing isolat sampel M. 

tuberculosis yang resisten terhadap pirazinamid (L20 dan R9) dengan isolat galur alami (wild type) H37Rv koleksi 

Kelompok Keahlian Biokimia ITB dan urutan nukleotida galur H37Rv di Genbank. Analisis ini menggunakan program 

dari DNA*STAR Seqman TM  versi 4.0 dengan hasil analisis berupa informasi ada atau tidaknya mutasi pada gen pncA. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penentuan urutan nukleotida (sequencing) hasil PCR dilakukan oleh Macrogen Inc. Korea Selatan menggunakan 

metode dideoksi Sanger dan mengikuti prosedur BigDye TM Terminator. Pada mesin sequencing tersebut, urutan 

nukleotida dibaca secara otomatis menggunakan alat Automatic Sequencer 3730x1. Elektroforegram dalam bentuk file 

pdf isolat galur murni H37Rv diperlihatkan pada Gambar  , sedangkan untuk isolat R9 MDR-M. tuberculosis 

diperlihatkan pada Gambar 4. Elektroforegram gen pncA M. tuberculosis isolat H37Rv menunjukkan puncak basa 

penyusun fragmen DNA. Warna hijau untuk basa adenin (A), warna biru untuk sitosin (C), warna hitam untuk guanin 

(G), dan warna merah untuk timin (T). 

 

 
  

Gambar    Elektroforegram hasil sequencing gen pncA M. tuberculosis isolat H37Rv.  
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Gambar    Elektroforegram hasil sequencing gen pncA M. tuberculosis isolat R9 MDR M. tuberculosis.  

 

File lain hasil penentuan urutan nukleotida adalah dalam bentuk teks, yaitu urutan nukleotida tanpa 

elektroforegramnya. File dalam bentuk teks ini dapat dibuka dengan program EditSeq. Data teks urutan nukleotida 

fragmen DNA gen pncA klinis R9 MDR-M. tuberculosis diperlihatkan pada Gambar  . Gambar 5 menunjukkan urutan 

nukleotida fragmen gen pncA isolat R9 MDR-M. tuberculosis dalam bentuk teks. Nukleotida yang dapat dibaca pada 

data teks tersebut berjumlah sekitar 0,68 kb. 
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Gambar    Data urutan nukleotida fragmen DNA gen pncA isolat R9 MDR M. tuberculosis dalam bentuk teks.  
 

Analisis homologi gen pncA antara isolat H37Rv dan isolat R9 M. tuberculosis dilakukan dengan cara 

memasukkan urutan nukleotida fragmen gen pncA ke dalam program SeqmanTM versi 4.0.0. Hasil pensejajaran urutan 

nukleotida gen pncA isolat R9 MDR-M. tuberculosis dengan galur alami H37Rv dan urutan nukleotida H37Rv dari 

GenBank tidak menunjukkan adanya perbedaan nukleotida. Kesamaan urutan nukleotida gen pncA isolat R9 MDR-M. 

tuberculosis resisten pirazinamid dengan galur murni H37Rv ini semakin menegaskan bahwa adanya mutasi pada gen 

pncA pada M. tuberculosis bukan merupakan satu-satunya mekanisme resistensi M. tuberculosis terhadap pirazinamid 

sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mekanisme resistensi lain M. tuberculosis terhadap 

pirazinamid. 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan nukleotida gen pncA isolat R9 MDR-M. tuberculosis resisten 

pirazinamida sama persis dengan gen pncA galur murni H37Rv atau dengan kata lain tidak mengalami mutasi. Dengan 

demikian semakin menegaskan bahwa adanya mutasi pada gen pncA pada M. tuberculosis bukan merupakan satu-

satunya mekanisme resistensi M. tuberculosis terhadap pirazinamida tetapi dimungkinkan ada mekanisme yang lain.  
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Abstrak 

 
Sensor antioksidan berbasis reagen Sodium Meta Periodate (NaIO ) dan 3-Methyl-2 Benzothiazolinone 

Hidrazone (MBTH) merupakan suatu alat analisis untuk mendeteksi antioksidan pada produk berasan kopi. 

Pengembangan sensor antioksidan dilakukan dengan mengimobilisasi preaksi/reagen NaIO  dan MBTH pada kertas 

saring sebagai test strip.  NaIO  dikopling dengan MBTH sebagai chromogenic agent. Sensor antioksidan telah 

dikarakterisasi dan memiliki waktu respon 10 menit serta lineritas       pada rentang konsentrasi 100- 00 ppm dengan 

batas deteksi sebesar 0,085 ppm dan batas kuantitasi sebesar 11,68 ppm terhadap asam galat. Reprodusibilitas sensor 

antioksidan sebesar 0,628% dan stabil selama 20 hari dalam kondisi penyimpanan pada suhu 4
 
C. Sensor antioksidan 

telah diaplikasikan pada sampel larutan biji berasan kopi, metode ini memberikan hasil yang tidak berbeda signifikan 

dengan metode spektrofotometri UV-Vis sehingga sensor dapat digunakan sebagai alat deteksi untuk menentukan 

kualitas biji berasan kopi. 

 

Kata Kunci: Sensor kimia, Antioksidan, Biji berasan kopi. 

 

PENDAHULUAN 

 

Kopi merupakan salah satu jenis minuman yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat karena teh memiliki 

banyak manfaat [1]. Manfaat yang dimiliki oleh minuman kopi berasal dari kandungan bioaktif yang terdapat dalam biji 

kopi     Senyawa antioksidan dalam biji kopi memiliki aktivitas sebagai antikanker [3], antiinflamasi [4], antibakteri, 

Dari berbagai studi ilmiah diketahui bahwa kopi memiliki efek positif terhadap kesehatan. Kopi dapat menurunkan 

resiko penyakit diabetes, menurunkan resiko penyakit Parkinson serta meningkatkan kesadaran dan suasana hati. Efek 

farmakologi kopi tersebut terkait erat dengan kandungan senyawa antioksidan di dalamnya seperti kafein dan asam 

galat. 

Jumlah kandungan antioxidant merupakan parameter utama kualitas produk berasan biji kopi terutama caffeine 

yang dapat menentukan cita rasa [ ]. Berbagai metode dikembangkan untuk mendeteksi senyawa antioksidan di dalam 

kopi, misalnya dengan teknik kromatografi (HPLC) atau spektroskopi. Metode HPLC dan spektrofotometri UV-Vis 

banyak digunakan untuk mendeteksi asam klorogenat dan kafein. Selain itu, aktivitas antioksidan kopi telah diuji 

dengan berbagai metode spektrometri seperti metode FRAP, ABTS, DPPH dan HPLC-ABTS. Namun demikian,metode 

spektrometri dan kromatografi tersebut memiliki beberapa kelemahan, yakni: membutuhkan peralatan yang relatif 

mahal, analis harus memiliki pengetahuan dan keterampilan kimia analisis yang memadai, waktu analisis yang relatif 

lama serta membutuhkan volume sampel yang relatif besar. Oleh karenanya dibutuhkan alternatif metode pengujian 

aktifitas antioksidan kopi yang cepat, tepat, murah dan mudah. Pengembangan alat uji antioksidan sederhana dapat 

dilakukan melalui desain, konstruksi dan fabrikasi kemosensor berbasis reagen kimia yang spesifik terhadap keberadaan 

senyawa antioksidan seperti natrium meta periodat (NaIO ) yang dipadu dengan MBTH. Prinsip pengukuran aktivitas 

antioksidan sampel kopi yakni dengan mengukur perubahan warna yang ditimbulkan oleh interaksi senyawa 

antioksidan dalam kopi dengan reagen NaIO  dan MBTH. Desain sensor menggunakan matriks pendukung Whatman 

sebagai material pendukung, yang kecil, kompak dan sederhana sehingga mudah di bawa kemanapun (portable). 

Natrium meta periodat (NaIO ) dapat mengoksidasi o-difenol menjadi o-kuinon namun tidak menghidroksilasi 

monofenol menjadi difenol [12]. O-kuinon yang merupakan produk hasil oksidasi polifenol merupakan produk yang 

tidak stabil dan dapat mengalami proses autopolimerisasi nonenzimatik membentuk produk berwarna kecoklatan [13]. 

selain itu o-kuinon juga dapat membentuk kompleks berwarna merah muda hingga merah kecoklatan marun dengan  3-

metil 2-benzotiazolinon hidrazon (MBTH) [14]. Berdasarkan reaksi diatas dikembangkanlah sensor antioksidan dalam 

bentuk test strip. Test strip difabrikasi dengan mengimobilisasi reagen dengn metode absorpsi pada kertas saring 

sehingga perubahan warna yang terbentuk dapat diamati dengan mata telanjang.  
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Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian experimental laboratories yang bertujuan untuk mengembangkan sensor 

antioksidan dengan menggunakan natrium meta periodat (NaIO ) dan 3-metil-2-benzotiazolinon hidrazon (MBTH). 

Alat yang digunakan pada penelitian meliputi seperangkat alat gelas, mikro pipet, timbangan analitik, lemari es, botol 

semprot, vial, gunting, scanner canoscan LIDE 110, kuvet, spektrofometer UV-Vis, dan stopwatch. Bahan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah NaIO   (Merck), MBTH (Fluka), asam galat (Sigma-aldrich), aquadest,  KH PO  

0,2 M, metanol p.a. (Sigma-aldrich), NaOH 0,2 N, kertas saring whatman (CAT No. 1095.093) sebagai host untuk 

sensor, dan sampel larutan biji berasan kopi. 

Fabrikasi sensor antioksidan dilakukan dengan mengimobilisasi reagen pada kertas whatman ukuran (    x    ) 

cm
 
. Optimasi yang dilakukan meliputi optimasi konsentrasi NaIO  dan MBTH, optimasi perbandingan volume  NaIO  

dan MBTH, optimasi volume terhadap perubahan warna. Karakterisasi sensor antioksidan yang dilakukan meliputi 

penentuan waktu respon, linieritas, sensitivitas, batas deteksi, batas kuantitasi, selektivitas, presisi, akurasi serta 

stabilitas sensor antioksidan 

 

Hasil Penelitian 

1)  Fabrikasi Sensor Polifenol 

Sensor kimia merupakan peralatan analisis yang menggunakan reagen kimia yang dapat diubah menjadi sinyal 

atau output yang proporsional dengan kadar polifenol dalam sampel. Langkah awal dalam penelitian ini dilakukan studi 

pendahuluan fabrikasi sensor dengan menggunakan reagen kimia natrium meta periodat (NaIO ) dan 3-metil-2-

benzothiazolinon (MBTH) yang diimobilisaikan pada kertas Whatman sebagi mterial pendukung. Penggunaan reagen 

NaIO  dan MBTH bertujuan agar dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi polifenol dalam sampel dengan 

mudah dan cepat. Sensor polifenol ini secara sederhana dapat diaplikasikan pada sampel cair dengan cara mencelupkan 

ke dalam sampel atau meneteskan sampel pada sensor. 

Sensor antioksidan  dibuat dengan cara mencampurkan larutan NaIO  dengan larutan MBTH. Campuran larutan 

tersebut diteteskan pada kertas saring Whatman berukuran 0,5x0,5 cm. Kertas saring yang berisi campuran larutan 

NaIO  dan MBTH dikeringkan selama 30 menit untuk membentuk sensor polifenol. Sensor yang dihasilkan tidak 

berwarna atau warna kertas saring tidak berubah, namun ketika sensor tersebut diaplikasikan pada sampel terjadi 

perubahan warna dari tidak berwarna menjadi berwarna merah kecoklatan. Hal tersebut disebabkan karena terjadi 

oksidasi polifenol oleh NaIO  yang menghasilkan kuinon kemudian kuinon berikatan dengan MBTH membentuk 

kompleks berwarna merah kecoklatan, sebagaimana dipaparkan pada Gambar 1. 

 

                  
Sebelum Kontak dengan Larutan Sampel             Sesudah Kontak dengan Larutan Sampel 

Gambar 1. Wujud sensor hasil fabrikasi dan perubahan warna sensor 

 

2)  Waktu Respon Sensor 

Sensor hasil fabrikasi selanjutnya dilakukan uji waktu responnya. Waktu respon sensor berdasarkan intensitas 

sinyal yang dihasilkan dipaparkan sebagaimana Gambar 2. berikut. 

 

 
Gambar  2. Waktu respon sensor 
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Berdasarkan Gambar 2, didapatkan informasi bahwa intensitas sinyal mulai stabil setelah mencapai waktu 10 menit. 

Dengan demikian berarti waktu respon sensor kimia berbasis natrium meta periodat (NaIO ) dan 3-metil-2-

benzothiazolinon (MBTH) untuk deteksi polifenol adalah 10 menit. 

 

3)  Optimasi Volume Larutan Sampel 

Optimasi volume laturan sampel dalam proses deeksi fenolat dilakukan dengan memvariasikan  volume larutan 

sampel dan metode pencelupan. Selanjutnya antara kedua metode di tetapkan optimasi terbaik untuk volume larutan 

sampel. Data hasil pengukuran dipaparkan sebagaimana Tabel  1. berikut. 

 

Tabel 1. Data optimasi volume larutan sampel  

Aplikasi 
Mean RGB Blango Mean RGB Δmean RGB rata-

rata 
SD 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Celup                                                                                   

1 µl                                                                                   

2 µl                                                                                   

3 µl                                                                                   

4 µl                                                                                   

5 µl                                                                                   

6 µl                                                                                   

 
Berdasarkan data pada Tabel   . didapatkan realita bahwa metode celup dengan menggunakan sensor didapatkan 

intensitas RGB 52,828. Berdasarkan variasi volume larutan sampel, didapatkan bahwa volume larutan sampel yang 

dialirkan untuk berinteraksi dengan sensor terbaik, yang sesuai dengan metode celup adalah adalah 4 μL.  

 

    Linieritas Sensor 
Uji karakterisasi linieritas sensor dilakukan menggunakan larutan asam galat dengan konsentrasi 100 ppm, 200 

ppm, 400 ppm, 600 ppm dan 800 ppm. Hasil uji memberikan kurva sebagaimana  Gambar 3,  berikut. 

 

 
Gambar 3. Linieritas sensor terhadap larutan asam galat 

 

Hubungan antara Δ mean RGB dengan konsentrasi katekin ditunjukkan pada Gambar 3. Berdasarkan gambar tersebut 

dapat diketahui bahwa adanya hubungan yang proporsional antara konsenstrasi analit terhadap respon dari sensor kimia 

polifenol. Linieritas berada pada rentang 100 - 800 ppm dengan persamaan regreasi y = 0,085 + 11,68. Linieritas 

tersebut telah memenuhi parameter linieritas dengan nilai koefisien korelasi (r) mendekati ± 1 (Harmita, 2004) dan lebih 

besar dari rtabel  = 0,917 (Supardi, 2012) dengan nilai r yang dihasilkan adalah 0,997 dan nilai koefisien variasi dari 

fungsi (Vx ) tidak lebih besar dari 5% (Yuwono dan Indrayanto, 2005) yaitu sebesar 4,7%. 

 

 )  Akurasi Sensor 
Uji keakuratan sensor dalam mendeteksi analit (fenolat) dilakukan melalui metode standar addisi dengan variasi 

konsentrasi analit (asam galat) 30 ppm,  45 ppm dan 60 ppm. Pengujian dilakukan melalui 3 kali pengulangan untuk 

masing-masing larutan yang diaddisikan terhadap larutan blanko. Ringkasan hasil uji memberikan data sebagaimana 

dipaparkan pada Tabel 2 berikut.  
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Tabel 2. Rangkuman data hasil uji akurasi 

Adisi 

Standar 

Mean RGB Blangko Mean RGB Δmean RGB Konsentrasi 

Rerata St-Dev Rerata St-Dev Rerata St-Dev Rerata St-Dev 

                                                          

                                                          

                                                          

 
Berdasarkan data tertera pada Tabel 2, didapatkan realita bahwa sensor hasil fabrikasi memiliki keakuratan yang baik 

untuk perlakuan standar addisi 45 mL dan 60 mL, dengan nilai standar deviasi dibawah 1. 

 

 )  Kepresisian Sensor 

Pengukuran kepresisian sensor dilakukan melalui 6 kali replikasi. Hasil pengukuran memberikan data 

sebagaimana dipaparkan pada Tabel  3 berikut. 

 

Tabel 3.  Data hasil pengukuran berulang  

Replikasi Blangko Mean RGB Δmean RGB Konsentrasi 

                                

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Rata-rata         

SD       

RSD       

 

Berdasarkan data pada Tabel 3, didapatkan nilai RSD kurang dari 1, berarti sensor memilki kepresisian daya ukur 

kualitas kopi (kandungan polifenol) yang baik. 

 

 )  Komparasi dengan Metode Spektroskopi 

Kualitas daya ukur sensor hasil fabrikasi, dalam proses pengukuran dilakukan melalui komparasi dengan metode 

analisis yang sudah distandarkan dan diaplikasikan secara umum. Pembandingan dilakukan dengan menggunakan 

metode spektroskopi. Pengujian dilakukan terhadap lima macam sampel kopi yaitu, Robusta 100%, Arabika 100%,  

Blend (90% robusta,10%arabika), Blend (75%arabika,25%robusta), Green coffee Robusta. Ringkasan data 

pembandingan hasil analisis sebagaimana tertera pada Tabel 4 berikut.   

 

Tabel 4. Data perbandingan hasil analisis asam galat antara metode sensor dengan metode spektroskopi 

Jenis Kopi Spektro Sensor s2p sx t hitung 

Robusta 100%                                              

Arabika 100%                                              

Blend (90% robusta,10%arabika)                                     -         

Blend (75%arabika,25%robusta)                                              

Green coffee Robusta                                            

t tabel (df=4, α=    ) =      

      

Berdasarkan data pada Tabel   , maka dapat dikatakan bahwa sensor hasil fabrikasi memberikan hasil pengukuran 

kuantitas analit (asam galat/polifenol) dalam larutan sampel biji berasan kopi yang tidak berbeda dengan metode 

pengukuran spektroskopi yang sudah distandarkan. 
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KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil fabrikasi sensor yang telah dibuat, dapat dismbil kesimpulan sementara sebagai berikut. 

1) Sensor kimia kualitas kopi telah berhasil difabrikasi menggunakan reagen kimia natrium meta periodat 

(NaIO ) dan 3-metil-2-benzothiazolinon (MBTH) yang diimobilisaikan pada kertas Whatman. 

2) Sensor kimia hasil fabrikasi memiliki kapabilitas yang layak untuk mengidentifikasi kualitas kopi melalui 

larutan berasan kopi. 

3) Hasil deteksi kopi melalui sensor kimia hasil fabrikasi memberikan kualitas yang sama (tidak berbeda nyata) 

dengan metode deteksi secara spektroskopi yang sudah distandarkan, berarti sensor layak digunakan. 
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ABSTRAK 
 

 Reaksi antara ZnCl  dan dppp dalam pelarut metanol menghasilkan kristal-kristal tidak berwarna berbentuk 

balok. Uji titik lebur menunjukkan bahwa kristal-kristal tersebut merupakan senyawa kompleks. Hasil uji daya hantar 

listrik dan uji kualitatif ion klorida menunjukkan bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa kompleks molekuler. 

Analisis EDX memberikan rumus empiris C  H  Cl P Zn dengan rumus kimia yang mungkin adalah [ZnCl (dppp-

P,P’)], [dpppClZn(µ-Cl) ZnCldppp], dan [ZnCl (µ-dppp)] . Hasil perhitungan energi bebas dengan program Spartan 

10’ menunjukkan bahwa [ZnCl (dppp-P,P’)] memiliki energi bebas terendah yaitu 237,1575 kJ/mol. Oleh karena itu, 

senyawa kompleks hasil sintesis adalah [ZnCl (dppp-P,P’)] dengan geometri tetrahedral terdistorsi di sekitar atom 

pusatnya. 

 

Kata kunci: sintesis, karakterisasi, senyawa kompleks, zink klorida,1,3-bis(difenilfosfino)propana 

 

ABSTRACT 
 

 The reaction between ZnCl2 and dppp in methanol produces beam colorless crystals. Melting point test 

showed that these crystals are coordination compound. Chloride ion qualitative test and electrical conductivity test 

indicate that the compound obtained is an molecular one. EDX analysis gives empirical formula of C2 H2 P2Cl2Zn with 

possible chemical formulas are [ZnCl2(dppp-P,P’)], [dpppClZn(µ-Cl)2ZnCldppp], dan [ZnCl2(µ-dppp)]2. Result of 

computation using Spartan v’10 indicates that [ZnCl2(dppp-P,P’)] having the lowest value of free energy of 23 ,15 5 

kJ/mol. Therefore, the coordination compound obtained is [ZnCl2(dppp-P,P’)] with geometry about the central atom is 

a disorted tetrahedral. 

 

Keywords: synthesis, characterization, coordination compound, zinc chloride, 1,3-bis(diphenylphosphine)propane 

 

PENDAHULUAN 

 

Garam dari Zn(II) dapat membentuk senyawa kompleks dengan ligan-ligan yang atom donornya dari unsur 

golongan 15. Salah satu ligan tersebut adalah 1,3-bis(difenilfosfino)propana (dppp) dengan dua atom donor P. 

Ligan dppp cenderung membentuk sepit saat terkoordinasi pada atom pusat. Beberapa senyawa kompleks yang 

menunjukkan dppp berlaku sebagai ligan sepit adalah [Ag(dppp-P,P’) ]SCN [1],  [Cd(L) dppp-P,P’] {L = bztzS (benz-

1,3-imidazolin-2-thiona), bzimSH (benz-1,3-oxazolina-2-thiona), bzoxS (benz-1,3-thiazolina-2-thiona)}    , 

[Hg(sac) (dppp-P,P’)] dan [Hg(sac) (dppp-P,P’) ] (sac = sakarinat)    . Selain sebagai ligan sepit bidentat, ligan dppp 

dapat  terikat pada atom pusat melalui salah satu atom donornya seperti teramati pada senyawa kompleks [AgX(dppp-

P,P’)(dppp-P)] (X = Cl, Br, I, CN)    . . Ligan dppp juga dapat berlaku sebagai ligan jembatan. Dua atom P pada ligan 

dppp berikatan dengan dua atom pusat yang berbeda. Kompleks yang menunjukkan dppp sebagai ligan jembatan 

teramati pada [CH COOAg(µ-dppp) AgOOCCH ]·4CH OH    . 

Senyawa kompleks dari ZnCl  cenderung memiliki bilangan koordinasi 4 seperti [ZnCl (µ-dppe)]n (dppe = 1,2-

bis(difenilfosfino)etana     dan [ZnX L ] {X = Cl, Br, I; L = PMe Ph (fenildimetilfosfina), PEt  (trietilfosfina), PBu  

(tributilfosfina), PPh  (trifenilfosfina)}    . Pada senyawa-senyawa kompleks tersebut, ion klorida berlaku sebagai ligan 

terminal. Selain sebagai ligan terminal, ion klorida pada senyawa kompleks dapat berperan sebagai ligan jembatan 

seperti teramati pada [(Ph As) Ag(µ-Cl) Ag(AsPh ) ]    .   

Senyawa kompleks dari ZnCl  dengan dppp belum pernah dilaporkan. Berdasarkan teori HSAB (Hard Soft Acid 

Base), asam perbatasan dapat membentuk senyawa kompleks dengan basa keras maupun basa lunak. Zink(II) termasuk 

asam perbatasan sedangkan fosfor termasuk basa lunak. Berdasarkan teori tersebut, zink klorida dan dppp diprediksi 

dapat membentuk kompleks yang stabil. Senyawa kompleks dari ZnCl  dengan dppp penting disintesis untuk 

mengetahui pola koordinasi dari dppp pada atom Zn. 
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METODE PENELITIAN 

Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan adalah ZnCl  (Merck; p.a), dppp (Disperc Chemicals; p.a), metanol (Merck; p.a), 

dan AgNO  (Merck; p.a).   
    

Peralatan 

Peralatan yang digunakan adalah tabung reaksi, kaca arloji, spatula, pipet tetes, alumunium foil, karet gelang, 

kaca preparat, statif, klem, manice, termometer, neraca analitik, gelas ukur 10 mL, gelas kimia 50 mL, botol semprot, 

bak pencuci ultrasonik Branson 1510, alat ukur titik lebur Fischer–John Melting Point Apparatus, instrumen EDX, dan 

konduktometer. 

 
Prosedur  

Sintesis Senyawa Kompleks dari ZnCl2 dengan Ligan dppp 

Senyawa kompleks disintesis dengan melarutkan dppp          
- 

 g; 0,3 mmol ) dan ZnCl           
- 

 g; 0,3 

mmol) masing-masing ke dalam 7 mL metanol. Larutan dppp ditambahkan ke dalam larutan ZnCl  menghasilkan 

suspensi putih kemudian digetarkan dalam bak pencuci ultrasonik selama 90 menit pada suhu 60
o
C. Hasil larutan 

berupa larutan tidak berwarna dimasukkan ke dalam penangas air bersuhu 60
o
C untuk memperoleh kristal. Setelah 3 

hari, diperoleh kristal tidak berwarna berbentuk balok. 

Karakterisasi Senyawa Kompleks Hasil Sintesis 

Kristal senyawa kompleks hasil sintesis diukur titik leburnya dengan Fischer–John Melting Point Apparatus. 

Kemudian kristal dianalisis daya hantar listrik (DHL) dan uji kualitatif ion klorida untuk mengetahui jenis senyawa 

kompleks hasil sintesis. Selanjutnya, kristal dianalisis SEM-EDX sehingga diketahui bentuk permukaan kristal dan 

rumus empiris senyawa kompleks. Berdasarkan jenis senyawa kompleks dan rumus empiris senyawa kompleks 

diperoleh kemungkinan struktur senyawa kompleks. Tiap kemungkinana struktur dioptimasi dan dihitung energi 

bebasnya menggunakan program Spartan   ’ untuk memperoleh struktur dari senyawa kompleks hasil sintesis.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Senyawa kompleks hasil sintesis dari ZnCl  dengan ligan dppp menghasilkan kristal-kristal tidak berwarna dan 

berbentuk balok seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Foto Permukaan Kristal Senyawa Kompleks 

 

Berdasarkan data titik lebur kompleks hasil sintesis merupakan senyawa baru dan murni. Hal ini disebabkan titik 

lebur kompleks memiliki rentang ≤   
o
C  dan berbeda dari titik lebur garam dan ligan. Senyawa kompleks tersusun dari 

ZnCl  dan dppp. Hal ini ditunjukkan oleh titik lebur senyawa kompleks yang berada di antara titik lebur ZnCl  dan 

dppp.  Data hasil uji titik lebur dari reaktan dan senyawa kompleks hasil sintesis diberikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Hasil Uji Titik Lebur 

Senyawa Titik Lebur (°C) 

Kompleks 

ZnCl  

dppp 

   -    

     Merck) 

  -    Disperc Chemicals) 

 

Berdasarkan data analisis DHL diketahui bahwa DHL kompleks hasil sintesis mendekati DHL pelarut. Hal 

tersebut mengindikasi bahwa kompleks hasil sintesis merupakan kompleks molekuler. Hasil analisis DHL metanol, 

larutan garam dan larutan senyawa kompleks ditunjukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2 Hasil Analisis DHL 

 

Larutan 

Kompleks 

ZnCl  

Metanol 

Nilai DHL (µS/cm) 

     

     

     

 

Uji kualitatif ion klorida dilakukan untuk mengetahui peran ion klorida dalam senyawa kompleks. Hasil analisis 

menunjukkan uji negatif yaitu tidak terbentuk endapan putih AgCl. Dengan demikian, ion klorida pada kompleks hasil 

sintesis bertindak sebagai ligan.  

Spektrum EDX senyawa kompleks hasil sintesis ditunjukkan pada Gambar 2. Spektrum tersebut menunjukkan 

bahwa reaksi antara ZnCl  dan dppp menghasilkan senyawa yang mengandung atom-atom Zn, Cl, C, dan P. Atom H 

tidak terdeteksi oleh EDX  karena hanya memiliki satu elektron. 

 

 
 

Gambar 2 Spektrum EDX Senyawa Kompleks Hasil Sintesis 
 

Data analisis EDX memberikan informasi tentang komposisi unsur-unsur dari senyawa kompleks yaitu 

presentase massa (%Wt) dan presentase atom (%At). Persentase atom hasil EDX dapat digunakan untuk memprediksi 

rumus empiris senyawa kompleks yang terbentuk. Berdasarkan Tabel 3 diketahui perbandingan persentase atom Zn : P 

sekitar 1 : 2. Berdasarkan harga ini diperoleh rumus empiris C  H  P Cl Zn.   

 

Tabel 3 Komposisi Atom Penyusun Senyawa Kompleks  

 

Unsur 
Persentase Atom (%At) Persentase Massa (%Wt) 

EDX Teoritis EDX Teoritis 

Zn 

P 

Cl 

C 

                 

    

  

      

     

     

     

      

     

     

     

      

      

      

      

      

 

Dari rumus empirik dan jenis senyawa kompleks, dapat dideduksi kemungkinan rumus-rumus kimia dari 

senyawa kompleks hasil sintesis yaitu [ZnCl (dppp-P,P’)], [ZnCl (µ-dppp)] , dan [dpppClZn(µ-Cl) ZnCldppp]. 

Berdasarkan rumus kimia tersebut dapat diramalkan kemungkinan struktur dari senyawa kompleks. Setiap struktur 

yang diajukan dihitung energi bebasnya menggunakan program Spartan 10’ yang diberikan pada Tabel 4. Struktur 

yang memenuhi adalah yang memiliki energi bebas terendah. Berdasarkan Tabel 4 struktur yang Struktur yang 

memiliki energi bebas terendah adalah [ZnCl (dppp-P,P’)] dengan geometri tetrahedral terdistorsi di sekitar atom Zn 

seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Tabel 4 Energi Bebas dan Struktur dari Prediksi Senyawa Kompleks Hasil Sintesis 

 

Kemungkinan Rumus Kimia 

Senyawa Kompleks Hasil Sintesis 

Stuktur 
Energi Bebas 

(kJ/mol) 

[ZnCl (dppp-P,P’)] Monomer dengan geometri tetrahedral 

terdistorsi di sekitar atom Zn. Dppp berlaku 

sebagai ligan sepit. 

         

[ZnCl (µ-dppp)]  Dimer dengan geometri tetrahedral terdistorsi di 

sekitar atom Zn. Dppp berlaku sebagai ligan 

jembatan. 

 

         

[dpppClZn(µ-Cl) ZnCldppp] Dimer dengan geometri tetrahedral terdistorsi  

di sekitar atom Zn. Dppp berlaku sebagai ligan 

monodentat. 

          

 

 
Gambar   Struktur Senyawa Kompleks Hasil Sintesis [ZnCl (dppp-P,P’)] Berdasarkan Spartan 10’ 

 

 

KESIMPULAN 

 

Reaksi antara ZnCl  dengan dppp pada perbandingan mol 1 : 1 dalam pelarut metanol menghasilkan senyawa 

kompleks molekuler [ZnCl (dppp-P,P’)] dengan geometri tetrahedral terdistorsi di sekitar atom Zn. Dppp berlaku 

sebagai ligan bidentat, sedangkan ion klorida berlaku sebagai ligan terminal. 
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ABSTRAK 
 

Sintesis senyawa kompleks dari AgNO2 dan etu pada stoikiometri 1 : 4 menghasilkan senyawa kompleks baru 

yang terdekomposisi pada suhu 189°C. Uji daya hantar listrik dan uji kualitatif ion nitrit mengindikasikan bahwa 

kompleks hasil sintesis adalah senyawa kompleks ionik. Analisis EDX memberikan rumus empiris senyawa kompleks 

C12H24AgN9O2S4. Berdasarkan hasil uji DHL dan EDX, diperoleh rumus struktur senyawa [Ag(SC(NHCH2)2)4](NO2) 

dengan dua kemungkinan struktur kation [Ag(SC(NHCH2)2)4]
+
, yaitu tetrahedral terdistorsi dan bujursangkar terdistorsi. 

Perhitungan energi bebas dengan program SPARTAN'14.V1.1.0 menunjukkan bahwa kation kompleks dengan struktur 

tetrahedral terdistorsi dan bujursangkar terdistorsi memiliki energi bebas berturut-turut sebesar -289,2567 kJ/mol dan -

563,6349 kJ/mol. Energi bebas dari struktur tetrahedral terdistorsi mendekati harga energi bebas kompleks 

[Ag(SC(NHCH2)2)4](NO3)•H2O (-222,4780 kJ/mol). Atom Ag dengan bilangan koordinasi empat dengan struktur 

bujursangkar belum dilaporkan walaupun memiliki energi bebas yang rendah. Berdasarkan data tersebut, senyawa 

kompleks [Ag(SC(NHCH2)2)4](NO2) hasil sintesis diprediksi sebagai kation kompleks dengan struktur tetrahedral 

terdistorsi.  

 

Kata-kata Kunci: sintesis, karakterisasi, senyawa kompleks, AgNO2, etilenatiourea 

 

ABSTRACT 

 

Synthesis coordination compound of AgNO2 and etu with 1 : 4 stoichiometry has been obtained a new complex 

compound that decomposed at 189°C. Electrical conductivity measurement and qualitative nitrite test indicate that the 

obtained compound is an ionic one. EDX analysis gives empirical formula of coordination compound of 

C12H24AgN9O2S4. Based on Electrical conductivity and EDX results, chemical formula of compound is 

[Ag(SC(NHCH2)2)4](NO2) with distorted tetrahedral and square planar possible structures of [Ag(SC(NHCH2)2)4]
+
 

cation. Free energy calculation by SPARTAN'14.V1.1.0 program, show that cation complex with distorted tetrahedral 

and square planar structure have free energy -289,2567 kJ/mol and -563,6349 kJ/mol respectively. Free energy of the 

distorted tetrahedral possible structure closed to the [Ag(SC(NHCH2)2)4](NO3)•H2O compound (-222,4780 kJ/mol). Ag 

atoms with four coordination number with square planar structure have never been reported despite having a low free 

energy. Based on the data, [Ag(SC(NHCH2)2)4](NO2) complex compound that successfully synthesized has predicted a 

complex cation with distorted tetrahedral structure. 

 

Keywords: synthesis, characterization, coordination compound, AgNO2, ethylenethiourea 

 

PENDAHULUAN 

 

Ag(I) merupakan salah satu ion logam d
10

 yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan ligan dari unsur 

golongan 15 dan 16. Etilenatiourea (etu) merupakan senyawa turunan tiourea yang memiliki struktur (CH2NH)2CS. Etu 

dapat bertindak sebagai ligan karena memiliki dua jenis atom donor, yaitu atom N dan S. Atom N merupakan atom 

donor golongan 15 sedangkan atom S merupakan atom donor golongan 16. 

 AgNO3 dan etu dapat membentuk senyawa kompleks dengan stoikiometri berturut-turut sebesar 1 : 3 dan 1 : 4. 

Senyawa kompleks dari stoikiometri 1 : 3 merupakan dimer ionik dengan rumus kimia [(etu)2Ag(µ-S-

etu)2Ag(etu)2](NO3)2. Pada senyawa kompleks ini, ligan etu dikoordinasi pada atom pusat Ag(I) melalui atom donor S 

membentuk senyawa kompleks dimer dengan bilangan koordinasi empat sehingga terbentuk geometri tetrahedral 

terdistorsi di sekitar atom pusat [1]. Senyawa kompleks dengan stoikiometri 1 : 4 merupakan senyawa kompleks ionik 

dengan struktur tetrahedral terdistorsi dan rumus kimia [Ag(etu)4](NO3)·H2O [2]. 

AgNO2 dan AgNO3 merupakan senyawa ionik yang tersusun atas kation sederhana dan anion poliatomik. 

Berdasarkan strukturnya, ion nitrat hanya dapat terkoordinasi melalui atom donor O, sedangkan ion nitrit dapat 

terkoordinasi melalui atom donor N dan O. Meskipun demikian, ion nitrit cenderung terkoordinasi pada atom Ag 

melalui atom donor O [3]. Senyawa kompleks molekuler dari garam perak nitrit dan nitrat yang telah dilaporkan ialah 

[Ag(PPh3)(O2N)]∞|∞ dan [PPh3AgNO3]∞ [3,4]. Baik ion nitrit dan nitrat pada senyawa kompleks polimer 
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[Ag(PPh3)(O2N)]∞|∞ dan [PPh3AgNO3]∞ terkoordinasi pada atom pusat Ag melalui atom donor O membentuk struktur 

tetrahedral terdistorsi. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa senyawa kompleks AgNO2 memiliki pola 

koordinasi yang mirip dengan senyawa kompleks AgNO3.  

Senyawa kompleks dari AgNO2 dengan ligan etu belum pernah dilaporkan. Penelitian bertujuan untuk 

mensintesis senyawa kompleks dari AgNO2 dengan etu pada stoikiometri 1 : 4 dan menganalisis strukturnya 

menggunakan instrumen EDX dan program SPARTAN ’14 V1.1.0. Berdasarkan struktur dan data analisis SPARTAN 

maka dapat dijelaskan pengaruh anion nitrit terhadap kompleks dibandingkan anion nitrat pada kompleks sebelumnya. 

 

METODOLOGI 

 

Penelitian dilakukan dengan tiga tahap, yaitu sintesis garam perak nitrit sebagai atom pusat, dilanjutkan sintesis 

senyawa kompleks dari perak nitrit hasil sintesis dengan ligan etu melalui perbandingan stoikiometri garam : ligan 

sebesar 1 : 4. Kemudian senyawa kompleks yang terbentuk dikarakterisasi melalui: (a) uji titik lebur; (b) uji DHL; (c) 

uji kualitatif ion nitrit; (d) analisis SEM_EDX; dan (e) analisis menggunakan SPARTAN ’14 V1.1.0. 

 

Sintesis Garam AgNO  (Kornblum & Ungnade, 1963) 
Garam perak nitrit disintesis dengan menambahkan larutan NaNO2 (1,23 g; 18 mmol) ke dalam larutan AgNO3 

(3,06 g; 18 mmol) di ruang gelap. Endapan yang terbentuk selanjutnya dicuci dengan metanol, disaring dengan 

penyaring Buchner, lalu dikeringkan di dalam desikator yang berisi pellet KOH sampai berat konstan. Endapan yang 

telah kering selanjutnya dikarakterisasi dengan uji titik lebur dan uji kandungan ion nitrit [5]. 

 

Sintesis Senyawa Kompleks  
Senyawa kompleks disintesis dengan metode reaksi langsung. Sintesis dilakukan dengan melarutkan 

etilenatiourea dalam 8 ml asetonitril (0,0409 g; 0,4 mmol) kemudian diteteskan ke dalam padatan AgNO2 (0,0154 g; 0,1 

mmol). Selanjutnya larutan diaduk dengan pengaduk magnet dalam penangas air bersuhu 60
0
C selama 2 jam. Hasil 

larutan disaring, filtratnya dievaporasi dengan penurunan suhu secara perlahan untuk memperoleh kristal. 

 

Karakterisasi Senyawa Kompleks AgNO  dengan etu 
Karakterisasi kristal hasil sintesis dilakukan dengan pengujian titik lebur, daya hantar listrik (DHL), kualitatif ion 

nitrit, dan SEM-EDX. Kemungkinan struktur yang diperoleh berdasarkan hasil karakterisasi, dioptimasi dan dihitung 

energi bebasnya berdasarkan data koordinat dari eksperimen pada kompleks [Ag(etu)4](NO3)·H2O  menggunakan 

program SPARTAN ’14. V1.1.0. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kompleks hasil sintesis dari AgNO2 dengan ligan etu menghasilkan kristal tidak berwarna berbentuk jarum yang 

saling menumpuk dan rapuh seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Uji titik lebur bertujuan untuk mengetahui 

kristal senyawa kompleks merupakan senyawa baru dan murni. hasil pengukuran titik lebur dari reaktan dan senyawa 

hasil sintesis ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

 
 

Gambar 1. Hasil SEM Senyawa Kompleks Hasil Sintesis Perbesaran 70x. 

 

Tabel 1. Hasil Pengukuran Titik Lebur Reaktan dan Senyawa Kompleks Hasil Sintesis. 

Senyawa Titik Lebur (°C) 

AgNO2 

SC(NHCH2)2 

Senyawa Kompleks  
AgNO2 : (SC(NHCH2)2)4 

137-139 

203-204 (Merck Index) 

 

189 (terdekomposisi) 
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Berdasarkan hasil uji titik lebur, diketahui bahwa kristal hasil sintesis terdekomposisi pada suhu 189°C sehingga 

dapat dibuktikan bahwa kristalnya adalah senyawa murni. Selain itu, suhu saat kristal terdekomposisi berada di antara 

suhu titik lebur garam AgNO2 dan ligan etu. Hal tersebut menunjukkan bahwa sintesis senyawa kompleks telah berhasil 

dilakukan. 

Hasil pengukuran daya hantar listrik digunakan untuk mengetahui jenis senyawa kompleks yang dihasilkan, yakni 

kompleks molekuler atau ionik.Hasil uji daya hantar listrik pelarut, larutan garam AgNO2, dan larutan senyawa 

kompleks hasil sintesis diberikan pada Tabel 2. Hasil daya hantar listrik tersebut menunjukkan bahwa DHL kompleks 

sebesar 40,0 µS berada diantara DHL garamnya yaitu sebesar 97,6 µS dan DHL pelarutnya 2,00 µS. 

 

Tabel 2. Hasil Pengukuran Daya Hantar Listrik. 

Larutan Harga DHL (μS/cm) 

Asetonitril 

Perak(I) Nitrit, AgNO2 

Kompleks hasil sintesis, [Ag(SC(NHCH2)2)4](NO2) 

2 00 

97 6 

40 0 

 

Berdasarkan hasil pengukuran DHL, diduga ukuran kation kompleks yang jauh lebih besar dari ukuran kation 

garam mempengaruhi hantaran listrik dalam larutan.Makin besar ukuran kation kompleks maka jumlah partikel dalam 

satuan luas makin sedikit.Hal ini terlihat dari harga DHL kompleks yang berada di antara DHL pelarut dan garamnya. 

Hasil karakterisasi melalui uji DHL diperkuat dengan uji kualitatif  ion nitrit. Berdasarkan pengujian kualitatif ion nitrit, 

senyawa kompleks hasil sintesis tergolong sebagai senyawa ionik.Hal ini dibuktikan dengan muncul warna merah 

setelah penambahan reagen asam sulfanilat-α-naftilamina, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Hasil Uji Kualitatif Ion Nitrit pada Kompleks Hasil Sintesis. 

 

Analisis menggunakan EDX (Energy Dispersive X-Ray) bertujuan untuk mengetahui komposisi unsur-unsur 

senyawa kompleks hasil sintesis secara kualitatif yang ditunjukkan melalui spektrum EDX (Gambar 3). Prediksi 

struktur senyawa kompleks hasil sintesis dapat diketahui melalui perbandingan persentase atom-atom penyusun 

senyawa kompleks hasil analisis EDX yang dinyatakan dengan persentase massa (%Wt) dan persentase atom (%At) 

(Tabel 3). 

 

 
 

Gambar 3. Spektrum EDX Senyawa Kompleks Hasil Sintesis. 

 

Tabel 3. Komposisi Atom-Atom Penyusun Senyawa Kompleks Hasil Analisis EDX dan  Secara  Teoritis. 

Unsur 
Wt% At% 

EDX Teoritik EDX Teoritik 

C 33 69   25 64 53 67 42 86 

N 15 52 22 40 21 21 32 14 

O 05 50 05 68 06 58 07 14 

S 25 06 22 78 14 95 14 29 

Ag 20 24 19 14 03 59 03 57 
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Dalam spektrum EDX dapat dilihat bahwa atom-atom penyusun kristal hasil sintesis antara lain Ag, S, O, N, dan 

C. Kelemahan dari analisis EDX ialah tidak dapat mendeteksi atom yang massanya lebih kecil dari 12 g/mol. Oleh 

karena itu, atom H  tidak terdeteksi pada spektrum EDX. Selain data berupa spektrum, analisis EDX menyajikan data 

kuantitatif berupa persentase jumlah massa dan atom dari kristal hasil sintesis, seperti yang tertera pada Tabel 3. 

Berdasarkan data tersebut, kompleks hasil sintesis memiliki perbandingan presentase atom  Ag : S sebesar 3,59 : 14,95  

atau 1 : 4,16 (dibulatkan menjadi 1:4). Rasio persentase atom Ag : S menghasilkan rumus empiris C12H24AgN9O2S4.  

Optimasi dan perhitungan energi dengan SPARTAN’14.V1.1.0 menghasilkan 2 prediksi struktur kompleks, yaitu  

[Ag(etu)4](NO2) dengan geometri tetrahedral terdistorsi dan bujursangkar terdistorsi. Prediksi struktur [Ag(etu)4](NO2) 

dengan geometri tetrahedral terdistorsi memiliki energi bebas sebesar -289,2567 kJ/mol, sedangkan prediksi struktur 

dengan geometri bujursangkar terdistorsi sebesar -563,6349 kJ/mol. Dari harga energi bebasnya, senyawa kompleks 

bujursangkar terdistorsi lebih stabil dibanding senyawa kompleks tetrahedral terdistorsi. Menurut fakta penelitian, 

senyawa kompleks Ag(I) dengan geometri bujursangkar belum pernah dilaporkan. Sebagian besar penelitian 

menunjukkan bahwa senyawa kompleks Ag(I) memiliki geometri tetrahedral. Selain itu, prediksi stuktur  

[Ag(etu)4](NO2) dengan geometri tetrahedral terdistorsi memiliki harga energi bebas mendekati kompleks 

[Ag(etu)4](NO3)·H2O [2], yaitu -222,4780 kJ/mol. Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kompleks 

[Ag(etu)4](NO2) memiliki struktur tetrahedral terdistorsi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.  

 

 
 

Gambar 4. Model Kemungkinan Struktur dari Hasil Analisis DHL dan EDX Berdasarkan Program SPARTAN. 

 

Senyawa kompleks [Ag(etu)4](NO2) dan [Ag(etu)4](NO3)·H2O [2] memiliki kation yang sama, yaitu [Ag(etu)4]
+
. 

Dari selisih energi bebas yang hampir sama, diduga pengaruh ion nitrit terhadap kation [Ag(etu)4]
+
 hampir sama dengan 

ion nitrat. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 
Senyawa kompleks dari AgNO2 dengan ligan etu pada perbandingan stoikiometri 1 : 4 merupakan kompleks ionik 

berbentuk jarum dan tidak berwarna. Senyawa kompleks tersebut memiliki rumus kimia [Ag(SC(NHCH2)2)4](NO2) 

dengan geometri di sekitar atom Ag ialah tetrahedral terdistorsi. Ion nitrit berlaku sebagai anion pengimbang. 

 

Saran 
Untuk melengkapi data senyawa kompleks dari AgNO2 dengan ligan etu maka disarankan sintesis kompleks 

serupa dengan perbandingan stoikiometri yang berbeda.Selanjutnya, guna menentukan struktur senyawa kompleks hasil 

sintesis disarankan menggunakan metode Difraksi Sinar-X Kristal Tunggalsehingga diketahui rumus struktur yang lebih 

tepat. 
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ABSTRAK 

  

Sintesis biodiesel dapat dilakukan dengan reaksi transesterifikasi dengan katalis homogen seperti basa alkali, 

namun cara ini mempunyai kelemahan kurang ramah lingkungan. Katalis homogeny dapat disubstitusikan dengan katalis 

heterogen seperti CaO teraktifasi.  Gelombang ultrasonic mempengaruhi laju reaksi kimia. Pemanfaatan gelombang 

ultrasonic dapat meningkatkan efisiensi sintesis biodiesel.   Secara umum tujuan dalam penelitian ini  menentukan model 

sintesis  biodiesel pada skala ganda yang efektif dan efisien   dari CPO kualitas rendah menggunakan katalis heterogen 

dengan gelombang ultrasonik.  Tahapan penelitian eksperimental ini meliputi (1) Rafinasi CPO of grade dengan clay 

atau zeolit (2). Aktivasi CaO sebagai katalis super basa dengan calsinasi (3). Optimasi sintesis biodiesel dari CPO 

offgrade dengan katalis heterogen menggunakan gelombang ultrasonik (4).  Karakterisasi biodiesel yang dihasilkan yang 

meliputi analisis GC-MS, bilangan asam, indeks bias, berat jenis. 

Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa : (1) Bahan baku biodiesel dapat digunakan  minyak hasil rafinasi  

minyak sawit  kualitas dengan 3% clay. (2). Sintesis metil ester pada skala ganda menggunakan gelombang ultrasonik  

pada suhu  65oC , konsentrasi katalis CaO  8% diperoleh   rendemen hasil  92%. (3). Komponen metil ester asam lemak  

dari minyak sawit  terdiri dari   metil miristat 6,37%, metil palmitoleat 4,34%, metil palmitat 24,62%, metil oleat 49,44%, 

metil stearat 10,72%, dan metil arakidat 4,51%. (4). Sifat fisik dan kimia  metil ester hasil sintesis skala ganda adalah  

massa jenis 0,854 g/mL, viskositas 5,501Cst, bilangan asam 0,550 mg KOH/g, dan indeks bias 1,447.  Kadar air 0,01, 

angka setana 51,72 , titik kabut 18 oC. Karakter tersebut telah memenuhi parameter SNI biodiesel sehingga dapat   

berpotensi sebagai biodiesel. 

 

Kata kunci:  biodiesel, minyak sawit, ultrasonik, heterogen, skala ganda  

 

 

 PENDAHULUAN 

 Pertumbuhan ekonomi suatu Negara salah satu indikasinya dapat dilihat dari kebutuhan energi. Indonesia 

sebagai Negara yang sedang tumbuh berkembang perekonomiannya kebutuhan energi juga terus naik. Dampak 

kebutuhan energi yang terus bertambah mengakibatkan eksplorasi sumber energi kita bertambah pesat, sehingga 

cadangan minyak bumi menipis dengan drastis. Biodiesel adalah alternatif untuk menggantikan solar yang dapat dibuat 

dari minyak tanaman atau lemak dengan reaksi transesterifikasi (Demirbas, 2007), dimana   produksinya relatif sederhana 

sehingga memungkinkan dikembangkan oleh industri kecil menengah.   Banyaknya pengolahan kelapa sawit 

menghasilkan banyak limbah sawit, atau minyak sawit kualitas rendah (CPO offgrade) yang tidak layak untuk bahan 

pangan, sehingga CPO offgrade sangat potensial untuk bahan baku biodiesel.  

 Tehnologi gelombang ultrasonic dapat dimanfaatkan uuntuk meningkatkan laju reaksi pembuatan biodiesel 

(Santoso, 2010). Pada kondisi suhu reaksi yang sama adanya pengaruh gelombang ultrasonik  reaksi berlangsung lebih 

homogen dan dapat dapat berlangsung lebih cepat  (Amore et.al, 2006). Hal yang sama juga dikemukakan  0leh Bernad, 

et. al., 2007 dan Santoso 2010 bahwa penggunaan gelombang ultrasonic reaksi kimia  berlangsung lebih cepat, dan hasil 

reaksi dapat terpisah dengan baik sehingga memudahkan pemisahan hasil (Widodo, dkk., 2006). Penggunaan katalis 

homogen dalam pembuatan biodiesel terdapat kelamahan antara lain, menghasilkan limbah ion logam alkali yang dapat 

mencemari lingkungan. karena adanya reaksi saponifikasi, penggunaan katalis heterogen dapat mempermudah 

pemisahan hasil reaksi dan meningkatkan rendemen hasil ( Zhu, et.all., 2006) dan (Bounary, et.all. 2005).  Penelitian 

terkait efisiensi proses dengan mengkaji juga aspek ekonomisnya dalam membuat biodiesel dari bahan baku CPO kualitas 

rendah atau limbah sawit belum banyak dilakukan, baik skala laboratorium maupun skala  ganda.   Penelitian ini bertujuan 

meningkatkan efisiensi sintesis biodiesel dengan menggunakan heterogen katalis dan gelombang ultrasonik pada skala 

ganda. 

 

 Sintesis Biodiesel  

 Minyak nabati merupakan suatu trigliserida karena berat molekulnya cukup tinggi maka viskositasnya cukup 

tinggi,  untuk menurunkan viskositas  dapat dilakukan dengan menurunkan berat molekulnya  dapat ditransesterifikasi 

sehingga  dihasilkan metil ester asam lemak.  Transestrifikasi minyak nabati dapat menurunkan viskositas minyak nabati  
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sampai 85% (Alamu, 2007),  (Demirbas, 2007). Reaksi transesterifikasi minyak nabati dapat dilakukan dengan 

mereaksikan minyak yang merupakan trigliserida dengan alkohol (metanol/etanol) dengan katalis asam atau basa, dan 

dihasilkan alkil ester asam lemak dengan hasil samping gliserol.  Reaksi transesterifikasi minyak  dengan metanol 

dikatalis basa kuat  dihasilkan gliserol  dan  suatu metil ester dari asam lemak  baru  dengan reaksi ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi minyak nabati menjadi biodiesel yakni antara  lain 

faktor perbandingan fraksi mol antara minyak dengan alkohol, katalis yang digunakan dimana dapat katalis asam atau 

basa, kualitas bahan baku yang digunakan, temperatur reaksi, dan kondisi  berlansungnya reaksi. 

Pembuatan biodiesel secara konvensional dengan pengadukan mekanis dilakukan dengan reaksi transesterifikasi 

dengan mereaksikan minyak nabati dengan metanol atau etanol dengan pengadukan mekanis, cara ini menghasilkan 

rendemen tidak terlalu tinggi dan memerlukan waktu relatif lama dan kendala lain umumnya kesulitan dalam 

memisahkan produk.  Transesterifikasi minyak nabati dengan alkohol menjadi biodiesel skala industri   pada 

umumnya dilakukan dengan sistem bath dengan pengadukan mekanis, dengan katalis basa pada perbandingan minyak-

alkohol 1:6 waktu yang diperlukan 2 jam. Pengaruh pengunaan katalis sangat berpengaruh pada laju  reaksi pembuatan 

bidiesel. Katalis basa atau  asam dapat digunakan dalam reaksi trasesterifikasi, namun demikian katalis basa lebih cepat  

dan kurang korosif dibandingkan asam  (Shweta Shah dkk 2004).  

Teknologi pembuatan biodiesel dengan reaksi transesterifikasi terus berkembang, dari yang konvensional hanya 

dengan perlakuan pengadukan mekanis, dengan alkohol superkritis, dan telah berkembang reaksi transesterifikasi dapat 

dipercepat dengan adanya gelombang  ultra sonik. Pembuatan biodiesel dari minyak sawit dengan ultrasonik  dapat 

berlangsung lebih cepat dan mudah, dengan perbandingan minyak-metanol 1:7  (Santoso, 2010), serta dengan 

menggunakan ultrasonik reaksi dapat berakhir dalam beberapa menit (Susilo, 2010). 

    

Pengaruh Gelombang Ultrasonik  dalam   Reaksi Kimia 

Campuran pereaksi kimia yang sulit bercampur karena tingkat kepolarannya yang berbeda dan   adanya beberapa 

molekul dalam bentuk agregat dengan ukuran yang besar dapat menghambat reaksi kimia berlangsung, namun dengan 

adanya pengaruh gelombang ultrasonik  pendispersian molekul  satu dengan yang lain, atau molekul yang sejenis  menjadi 

lebih sempurna. Gelombang ultrasonik dapat mengemulsikan dua larutan atau lebih yang sulit bercampur dengan baik. 

Adanya gelombang ultra sonik sangat mengintensifkan pendispersian  antara fase terdispersi dan pendispersi. Cavitasi 

gelombang ultrasonik merambat keseluruh medium terdispersi dan menyebabkan partikel-partikel disekitarnya bergerak 

dengan kecepatan tinggi, bertumbukan dengan partikel lain sehingga dapat bercampur membentuk ukuran-ukuran 

partikel yang jauh lebih kecil, dengan ukuran  sampai  1 micron atau membentuk microemulsi (Hans, Nguyen, Stavarance 

and Nishimura,2008;   (Peng,  Ying, Jose and  Eric, 2007).  

Dengan semakin sempurnanya pencampuran antara dua reaktan dalam pembuatan biodiesel, menjadi microemulsi 

akan mendukung kemungkinan terjadinya tumbukan antar reaktan, dan meskipun energi ultrasonik relatif kecil  namun 

juga  berpengaruh  dalam menaikkan energi masing-masing molekul yang terlibat reaksi. Terjadinya peluang tumbukan 

antar molekul yang semakin besar  dan energi molekul yang meningkat maka berakibat kemungkinan terjadinya reaksi 

juga akan semakin besar,  sehingga adanya gelombang ultrasonik meningkatkan laju reaksi (Raman, Abbas dan Joshi, 

2006).  Seperti telah dilakukan  reaksi transesterifikasi  pembuatan biodiesel dari minyak sawit secara  konvensional 

umumnya berlangsung lebih dari 1 jam, namun dengan menggunakan  gelombang ultrasonik  reaksi dapat direduksi 

hanya dalam beberapa menit (Susilo, 2007).  

  

METODE PENELITIAN 

 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen di laboratorium dan analisa financial  efisiensi sistem produksi 

biodiesel dari minyak minyak sawit kualitas rendah.   Hasil penelitian pada skala laboratorium pada umumnya kurang 

dapat diimplemenasikan pada skala industry karena memerlukan kondisi reaksi yang berbeda pada skala yang besar,  oleh 

karena itu untuk mendekatkan kondisi reaksi dengan skala industry sangat diperlukan uji coba pada skala yang lebih 

besar dari skala laboratorium yakni pada skala ganda dengaan pembesaran sampai seratus kali dari skala laboratorium 

(untuk skala indutri rumah tangga) dan sekaligus dapat dilakukan perhitungan kelayakan usahanya. Eksperiman pada 

skala ganda ini secara lebih rinci adalah: 
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 Rafinasi CPO offgrade dengan clay teraktivasi menggunakan gelombang ultrasonik pada skala ganda. 

 Optimasi produksi biodiesel dari minyak sawit kualitas rendah (CPO offgrade) pada kondisi terpilih secara 

laboratorium dengan pengaduk mekanis pada skala pilot plan. 

 Optimasi produksi biodiesel dari   minyak sawit offgrade dalam kondisi terpilih secara laboratorium dengan 

gelombang ultrasonik pada skala pilot plan. 

 Analisis kualitas hasil produksi biodiesel pada skala pilot plan  

 Analisis feasibilitas sistem produksi biodiesel pada skala pilot plan   

Prosedur Kerja 

1. Penentuan Angka Asam Minyak sawit offgrade  
Penentuan angka asam minyak sawit pagar adalah dengan cara menimbang ± 1 gram minyak dan dimasukkan ke 

dalam erlenmeyer. Kemudian ditambah 20 mL n-heksana dan 20 mL alkohol. Ditambahkan 3 tetes indikator pp lalu 

dititrasi dengan larutan KOH 0,1 N sampai warna larutan berubah menjadi warna merah muda.  

 

2. Esterifikasi 

Sebanyak 1000 g minyak dimasukkan ke dalam labu leher tiga, dipanaskan sampai pada suhu 700C, dengan hati-

hati ditambahkan 60 g metanol dan 8 mL H2SO4 pekat, kemudian campuran direfluks selama 2 jam pada suhu (69-71)0C 

sambil dilakukan pengadukan. Ditambah lagi 30 g metanol dan 4 mL H2SO4 pekat, dilanjutkan refluks selama 1 jam pada 

suhu (69-71)0C disertai pengadukan, didinginkan kemudian dipisahkan. Lapisan atas dicuci dengan sedikit air dan 

dipanaskan pada suhu (90-100)0C. 

 

3. Preparasi Katalis CaO  
 Serbuk CaO dikalsinasi selama 2 jam pada suhu 7000C dengan tujuan mengaktifkan sisi aktif katalis. Begitu 

juga dengan serbuk K2O yang dikalsinasi selama 2 jam pada suhu 7000C dengan tujuan mengaktifkan sisi aktif katalis,  

kemudian disimpan dalam desikator  ± 24 jam. Setelah diperoleh CaO dan K2O aktif, selanjutnya katalis CaO dan K2O 

dibuat dengan mencampur CaO dan K2O dengan perbandingan 1:1.  

 

4. Sintesis Biodiesel Melalui  Transesterifikasi Menggunakan Gelombang Ultrasonik  

Sebanyak 1000 g minyak hasil esterifikasi dimasukkan ke dalam gelas kimia, selanjutnya dengan hati-hati 

ditambahkan katalis CaO dan K2O dengan konsentrasi sesuai variabel (5%, 7,5% ) dan perbandingan mol minyak: 

metanol 1:18  kemudian diaduk dengan mechanical stirrer dengan kecepatan 200 rpm. Campuran dimasukkan ke dalam 

sumber gelombang ultrasonik dengan variasi waktu (7,5 atau  10; ) menit, kemudian disentrifugasi selama 20 menit pada 

kecepatan 3000 rpm. Selanjutnya campuran dituang ke dalam corong pisah dan dibiarkan 1-2 jam. Ester yang berada 

pada lapisan atas dipisahkan dari gliserol pada lapisan bawah dengan membuka kran corong pisah. Selanjutnya lapisan 

atas dicuci untuk menghilangkan sisa katalis, air dan gliserol dengan air hangat sampai pH netral dan dilakukan 

pemanasan pada suhu (90-100)0C untuk menghilangkanair sisa cucian. 

 

5. Identifikasi Komponen Senyawa Biodiesel Hasil Transesterifikasi dengan GC-MS  

Identifikasi dengan GC-MS dilakukan untuk meyakinkan bahwa hasil sintesis yang diperoleh memang benar 

merupakan senyawa biodiesel (metil ester). Sampel yang dianalisis dalam ukuran sangat kecil. Hasil perekaman 

spektrometri massa adalah suatu spektrum massa yang dapat dinyatakan dengan grafik batang. Tiap puncak dalam 

molekul menyatakan suatu fragmen molekul. Fragmen-fragmen disusun sedemikian rupa sehingga puncak-puncak ditata 

menurut kenaikan m/z-nya dari kiri ke kanan pada grafik batang. Intensitas puncak sebanding dengan kelimpahan relatif 

fragmen-fragmen yang bergantung pada stabilitas relatifnya. 

 

6. Indeks Bias 

Penentuan indeks bias dilakukan dengan cara meneteskan minyak pada prisma refraktometer. Pembacaan indeks 

bias dilakukan pada saat garis pisah terang gelap berada tepat pada posisi silang dari lensa pengamatan.  

 

7. Uji Massa Jenis 

Massa jenis ditentukan dengan menimbang berat piknometer kosong dengan neraca analitik dan dicatat beratnya, 

kemudian ± 25 mL biodiesel dimasukkan dalam piknometer dan ditimbang, berat piknometer berisi biodiesel juga dicatat.  

 

8. Uji Viskositas 

Penentuan viskositas dilakukan dengan memasukkan aquades dalam tabung viskosimeter oswald 

dan dicatat waktu yang diperlukan untuk mencapai tanda tera. Setelah itu sampel biodiesel juga dimasukkan dalam 

tabung viskosimeter oswald, lalu dicatat waktu yang diperlukan untuk mencapai tanda tera.  
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9. Uji Angka Asam 

Sampel biodiesel ditimbang ± 2 g didalam Erlenmeyer 250 mL. Ditambahkan 10 mL alkohol, kemudian dipanaskan 

dalam penangas air sampai mendidih. Larutan ini kemudian ditambah indikator pp dan dititrasi dengan KOH  0,1 N (yang 

sudah dibakukan dengan asam oksalat)  sampai terbentuk warna merah muda.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Rafinasi Minyak CPO 

 Rafinasi minyak bertujuan  menghilangkan pengotor dalam minyak misalnya logam, produk-produk oksidasi,  

dan pigmen warna, karena dalam minyak sawit  (CPO) kualitas rendah atau yang masih berasal dari pengolahan minyak 

sawit dan  belum dimurnikan umumnya berwarna coklat kemerahan, dan mengandung gum akan menghalangi reaksi 

transesterifikasi sehingga harus dilakukan rafinasi.    Rafinasi minyak sawit kasar dilakukan menggunakan clay yang 

diaktivasi,. Variasi berbagai konsentrasi  clay dalam   proses bleaching minyak sawit, hasil kenampakan fisiknya   seperti 

terlihat pada Gambar 1 

 

 

 

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Seperti terlihat pada Gambar 1a-1d konsentrasi  clay pada bleaching minyak sawit berpengaruh pada pemucatan warna 

CPO, hasil bleaching dengan clay konsentrasi 1 % warnanya coklat, 2% warnanya coklat  muda, 5% coklat muda lebih 

terang, 7% coklat  muda. Hasil rafinasi  minyak sawit warnanya dari coklat muda sampai tidak berwarna tergantung pada 

konsentrasi  clay yang digunakan.  Sifat-sifat fisik lain dari minyak CPO  sebelum dan sesudah dipucatkan  terlihat 

seperti pada Tabel 1 

 

Tabel 1. Sifat fisik minyak sawit sebelum dan sesudah bleaching. 

Sifat  Sebelum bleaching Sesudah bleaching 

Warna  Coklat kemerahan Coklat muda - putih 

Bau Seperti caramel Tidak berbau 

ALB 2 – 2,5 % 1,75-2,0 % 

Berat jenis (kg/l) 0,91 0,90 

Viskositas  (Brookfield) 33-34 cps 33-34 cps 

Karakter minyak sawit sebelum dan sesudah pemucatan  seperti pada Tabel 1 menunjukkan  viskositas, ALB dan 

berat jenis tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan warna terjadi yang semula berwarna coklat kemerahan 

menjadi coklat muda bening, artinya dengan adsorbsi clay dari Malang yang telah diaktifasi telah mampu mengadsorbsi 

warna CPO dengan baik (Santoso6, 2010).  

   

2. Aktivasi  Katalis CaO 

Aktivasi dilakukan merendam CaO dalam larutan jenuh KCl kemudian memanaskan CaO dalam furnace pada suhu 

700oC selama 1,5 jam. Pemanasan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dan mengaktivasi situs aktif yang terdapat 

dalam katalis CaO. Selain itu, penggunaan katalis dalam bentuk serbuk bertujuan agar luas permukaannya besar yang 

dapat membantu mempercepat laju reaksi. Katalis CaO teraktivasi tertera pada Gambar 2. 

 

Gambar 1a  Hasil  bleaching   
dengan clay 1 % 

Gambar. 1c .  Hasil bleaching   
dengan clay 5 % 

Gambar 1b. Hasil bleaching   dengan 
clay  2 % 

Gambar. 1d Hasil bleaching  
dengan clay 7 % 
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Gambar 2  

                                       Katalis CaO Teraktivasi 

 

 

 

 

3. Sintesis Metil Ester dari Minyak Sawit  dengan Reaksi Transesterifikasi 

 

Sintesis metil ester dari minyak sawit hasil rafinasi dilakukan melalui reaksi transesterifikasi. Reaksi 

transesterifikasi adalah reaksi antara suatu ester (trigliserida) dengan alkohol menggunakan bantuan katalis yang 

menghasilkan ester baru (alkil ester) dan alkohol baru (gliserol). Alkohol yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metanol karena harganya murah dan reaktifitasnya paling tinggi dibanding alkohol lain. Katalis yang digunakan adalah 

katalis basa heterogen dalam wujud padat yaitu CaO dan K2O. 

Reaksi transesterifikasi  1000 g minyak sawit hasil rafinasi dengan  perbandingan mol minyak sawit : metanol 

(1:15),  waktu reaksi 7,5 menit, suhu reaksi 65 oC, pada berbagai konsentrasi katalis CaO hasil rendemennya  seperti   

tertera pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Data Rendemen Metil Ester Hasil Sintesis dengan Variasi Konsentrasi Katalis  

 

Percobaan Variasi Konsentrasi 

(% b/b) 

Massa hasil 

penelitian (g) 

Massa hasil 

teori (g) 

Rendemen 

(%) 

1 

 

6 

 

872 

912 

1004 

1004 

87 

90 

   Rata-rata 89 

2 

 

8 

 

940 

912 

1004 

1004 

94 

90 

   Rata-rata 92 

3 

 

10 

 

796 

780 

1004 

1004 

79 

78 

   Rata-rata 78,5 

Seperti terlihat pada Tabel 2 menunjukkan bahwa konsentrasi katalis optimum sebesar 8% b/b dengan rendemen sekitar 

92%  

 

Reaksi transesterifikasi minyak dengan katalis CaO teraktifasi   terjadi mekanisme reaksi sebagai berikut: 

Reaksi antara metanol dan katalis CaO. 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1: Salah satu atom C karbonil pada molekul trigliserida diserang oleh ion metoksi dan menghasilkan sebuah 

intermediet tetrahedral 
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Tahap 2: Terbentuknya metil ester asam lemak 

 

 
Tahap 3: Deprotonasi katalis basa dan menghasilkan digliserida 

 

 
Reaksi berlangsung secara kontinyu hingga dihasilkan 3 mol metil ester dan 1 mol gliserol, dengan reaksi sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Liu, dkk., (2007:1317) 

 

Mekanisme reaksi transesterifikasi diawali dengan reaksi antara katalis CaO  dengan metanol. Reaksi antara katalis 

dan metanol tersebut meghasilkan suatu gugus metoksida dan protonasi katalis basa. Kemudian gugus metoksida yang 

terbentuk menyerang atom C karbonil pada molekul trigliserida dan membentuk intermediet tetrahedaral yang sangat 

tidak stabil. Tahap selanjutnya menghasilkan metil ester dan gliserol. Secara stoikiometri 1 mol trigliserida memerlukan 

3 mol metanol dan dihasilkan 3 mol metil ester asam lemak dan 1 mol gliserol.  

 Penggunaan gelombang ultrasonik bertujuan untuk mempercepat proses reaksi dalam pembentukan metil ester 

dari minyak sawit hasil rafinasi. Dimana, gelombang ultrasonik yang digunakan memiliki frekuensi tinggi yaitu 40 kHz 

yang menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung kavitasi yang diduga dapat mempercepat pemutusan ikatan 

trigliserida sehingga gugus metoksi mudah bereaksi dengan gugus ester pada minyak dan reaksi berlangsung cepat.  

Pemisahan hasil sintesis dapat dipercepat dengan mensentrifuge selama 20 menit agar katalis mudah dipisahkan. 

Hasil sentrifuge dimasukkan ke dalam corong pisah selama 15 menit. Pembentukan dua lapisan, lapisan atas (metil ester) 

dan lapisan bawah (gliserol). Kedua lapisan dipisahkan, lapisan atas dicuci dengan air hangat sambil diaduk hingga air 

cucian netral dan dipanaskan pada suhu (90-100)oC untuk menghilangkan air sisa cucian. Hasil sintesis metil ester melalui 

reaksi transesterifikasi dengan gelombang ultrasonik dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                              

 

 

 

 

 

 

Gambar  3  Hasil Sintesis Metil Ester Melalui Reaksi Transesterifikasi dengan Bantuan Gelombang 

Ultrasonik a) Metil ester, b) Lapisan metil ester dan gliserol,  c) Gliserol 

    (c) 
 

 

 

(b) 
 

(a) 
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Gambar 3 menunjukkan bahwa lapisan atas berwarna kuning (metil ester) dan lapisan bawah berwarna coklat 

(gliserol). Metil ester yang telah dipisahkan dari gliserol dicuci dengan air hangat agar sisa katalis, gliserol dan sabun 

yang mungkin terbentuk larut bersama air yang ditambahkan. Pencucian dilakukan beberapa kali hingga air cucian netral 

dan diperoleh metil ester yang murni tanpa pengotor. 

Hasil sintesis metil ester dengan variasi konsentrasi katalis CaO (6, 8, dan 10)% b/b dengan bantuan gelombang 

ultrasonik fraksi 1:15 tertera pada Gambar 4. 

 
Gambar 4  Hasil Sintesis Metil Ester dengan Variasi Konsentrasi Katalis CaO dan K2O (6, 8, dan10 ) 

% b/b dengan Bantuan Gelombang Ultrasonik  

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa konsentrasi katalis CaO yang digunakan untuk menghasilkan rendemen optimum 

adalah 8% b/b dengan rendemen yang dihasilkan sebesar 92,3%  . Pada penggunaan konsentrasi katalis 6% b/b jumlah 

katalis yang digunakan masih kurang untuk menghasilkan rendemen yang optimum, sehingga rendemen yang dihasilkan 

lebih rendah. Sedangkan, pada penggunaan katalis dengan konsentrasi 10% b/b dapat mengurangi persen rendemen yang 

diperoleh karena jumlahnya cukup banyak katalis padat memiliki pori-pori yang akan mengadsorbsi produk hasil sintesis. 

 

1. Identifikasi Komponen Metil Ester dengan Analisis GC-MS 

 Hasil analisis sampel dengan GC-MS dapat dilihat pada kromatogram metil ester dari minyak sawit yang tertera 

pada Gambar. 5 

 

 
 

Gambar 5 Kromatogram Metil Ester dari Minyak sawit 

Metil ester hasil sintesis diidentifikasi menggunakan GC-MS. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui 

komposisi senyawa yang diduga sebagai metil ester hasil sintesis. Puncak-puncak dengan kadar yang besar memiliki 

waktu retensi (tr) yaitu (16,459; 18,512; 18,930; 21,028; 21.157; dan 23,887) menit. Dari hasil analisis pola fragmentasi 

GC-MS dan di cocokkan dengan library yang ada maka dapat dinyatakan bahwa hasil sintesis adalah senyawa metil ester, 

dengan simpulan  metil ester hasil  seperti tertera pada Tabel 4 

 

Tabel 4  Data Komponen Metil Ester Hasil Analisis GC-MS 

 

No. Puncak Waktu Retensi, tR (menit) Luas Area (%) Senyawa 

3 16,459 6,37 Metil miristat 

6 18,512 4,34 Metil palmitoleat 

8 18,930 24,62 Metil palmitat 

10 21,028 49,44 Metil oleat 

11 21,157 10,72 Metil stearat 

13 23,887 4,51 Metil arakidat 

76
78
80
82
84
86
88
90
92
94

0 5 10 15R
en

d
em

en
 M

et
il

 E
st

er
 

(%
)

% Konsentrasi Katalis (b/b)

 Suhu…    Suhu 65oC 
 



 
Aman Santoso 

Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2014 332 

 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa metil ester hasil sintesis terdiri dari senyawa metil miristat, metil palmitoleat, metil 

palmitat, metil oleat, metil stearat, dan metil arakidat. Komponen metil ester penyusun minyak sawit yang terbesar adalah 

metil oleat. 

 

4. Karakterisasi metil ester 

Karakterisasi hasil sintesis biodiesel dari minyak sawit dengan heterogen katalis pada skala ganda meliputi sifat 

massa jenis, viskositas, angka setana, titik kabut, indeks bias, dan angka asam. Secara keseluruhan data karakteristik 

metil ester dari minyak sawit hasil rafinasi dibandingkan dengan SNI Biodiesel disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Karakter Metil Ester Hasil Sintesis Dibandingkan dengan SNI 

No. Parameter Metil Ester Hasil Sintesis SNI 

1. Massa jenis 854 850 – 890 

2. Viskositas 5,5 2,3 – 6,0 

3. Angka setana 51,72 min. 51 

4. Titik kabut 18 maks. 18 

5. Air dan sedimen 0,01 maks. 0,05 

6. Indeks bias  1,447 1,45  

7. Angka asam 0,55 maks. 0,8 

Dari Tabel 5 dapat diambil kesimpulan bahwa hampir semua karakter metil ester hasil trans-esterifikasi minyak 

sawit hasil rafinasi hasil rafinasi masuk rentang SNI yang disyaratkan sehingga metil ester hasil sintesis berpotensi 

sebagai biodiesel. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Hasil rafinasi skala ganda minyak sawit  kualitas dengan 3% clay   hasilnya, sudah   dapat digunakan sebagai bahan 

baku pembuatan biodiesel.  

2. Sintesis metil ester pada skala ganda  menggunakan gelombang ultrasonik kondisi optimum tercapai   tidak berbeda 

jauh dengan skala laboratorium yakni pada  suhu  65oC dan konsentrasi katalis CaO sebesar 8% berat, dengan  

rendemen sebesar 92%. 

3. Metil ester hasil sintesis dari minyak sawit adalah  metil miristat 6,37%, metil palmitoleat 4,34%, metil palmitat 

24,62%, metil oleat 49,44%, metil stearat 10,72%, dan metil arakidat 4,51%. 

4. Sifat fisik dan kimia  metil ester hasil sintesis skala ganda adalah  massa jenis (0,854 ± 0,000) g/mL, viskositas 

(5,501 ± 0,032) cSt, bilangan asam (0,550 ± 0,000) mg KOH/g, dan indeks bias 1,447 ± 0,0000845.  Kadar air 0,01, 

angka setana 51,72 , titik kabut 18. Karakter tersebut telah memenuhi parameter SNI 04-7182-2006 sehingga metil 

ester tersebut berpotensi sebagai biodiesel. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan uji efisiensi dalam pemisahan anatara sisa katalis dengan produk yang dihasilkan, karena 

menggunakan sentrifuge kurang efisien.  

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang implementasi kelebihan dan kelemahan biodesel hasil sintesis pada 

mesin diesel.  
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ABSTRAK 

 

Larutan adalah sebuah istilah dalam ilmu kimia yang sudah begitu familiar bagi siswa bahkan jauh sebelum mereka 

masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat. Hal ini disebabkan istilah ini juga sangat sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah dengan begitu dekatnya siswa terhadap istilah tersebut menyebabkan 

pemahaman tentang istilah tersebut dalam konteks ilmu kimia menjadi sangat baik? Penelitian ini menunjukan fakta yang 

bertolakbelakang, sebagaimana ditunjukan oleh hasil identifikasi prakonsepsi mahasiswa baru pendidikan Kimia UM 

angkatan 2013 yang telah mengenyam pelajaran Kimia SMA selama 3 tahun sebelumnya. Penelitian deskriptif ini 

dilakukan pada 25 orang mahasiswa baru Pendidikan Kimia UM Angkatan 2013 offering A, B dan C dimana penentuan 

sampel terpilih dilakukan dengan teknik random sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa >97% mahasiswa 

memahami konsep larutan secara parsial.  
 

Kata kunci : prakonsepsi, larutan 

 

ABSTRACT 

 

Solution is a chemical term that is so familiar for senior high school students. They know this word in a sentence 

in their daily activities even before they started their senior high school educations. Unfortunately, this familiarity is not 

support their understanding in the concept of solution in chemistry. This study was conducted to the incoming chemistry 

undergraduate students with the purpose to identify their preconceptions in “solution” concept based on their chemistry 

learning experiences in senior high school. The data for this descriptive research was got to the 25 chemistry 

undergraduate students’ class of 2013, Chemistry Department, State University of Malang. These students were selected 

randomly from 3 group of students in this class. The result showed that more than 97% of students understand the concept 

of solution partially.  

 

Keywords: preconception, solution 

PENDAHULUAN  

Penguasaan konsep dasar kimia SMA merupakan landasan untuk dapat mengikuti perkuliahan Kimia Dasar 

dengan baik. Pembelajaran Kimia Dasar bagi mahasiswa baru Program Pendidikan Kimia UM selama ini umumnya 

dilaksanakan dengan asumsi bahwa semua mahasiswa telah menguasai konsep-konsep kimia SMA dengan memadai. 

Oleh karena itu, pembelajaran Kimia Dasar dilaksanakan tanpa melakukan peninjauan kembali dan penguatan terhadap 

konsep-konsep dasar kimia SMA. Kenyataannya, kebanyakan mahasiswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

Kimia Dasar, dimana kesulitan ini memberikan implikasi pada kesulitan menempuh matakuliah-matakuliah kimia lebih 

lanjut. 

Fenomena tersebut diperkuat dengan keluhan sejumah pengampu matakuliah lanjut (Kimia Fisika, Kimia 

Anorganik, Analitik, Organik dan Biokimia) terhadap kesulitan mahasiswa dalam memahami materi sebagai akibat 

kurangnya penguasaan konsep-konsep dasar kimia yang semestinya telah dikuasai setelah menempuh matakuliah Kimia 

Dasar. Sozbilir (2004), pengampu matakuliah Kimia Fisika di Universitas Ataturk, melaporkan bahwa kesulitan dan 

miskonsepsi mahasiswa dapat disebabkan oleh overestimasi dosen terhadap prakonsepsi mahasiswa terkait konsep-

konsep dasar kimia. Kenyataanya adalah pemahaman mahasiswa pada konsep-konsep dasar tersebut masih rendah dan 

belum memadai untuk dapat memahami materi Kimia Fisika dengan baik. Carson & Watson (1999:46) mengungkapkan 

hal yang sama, bahwa penyebab masalah pada pembelajaran bagi mahasiswa kimia tahun pertama adalah ketidakcocokan 

asumsi dari dosen pengajar tentang prakonsepsi mahasiswa. 

Proses belajar mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kemampuan awal (prakonsepsi) dan 

lingkungan belajar. Kemampuan awal adalah kemampuan yang telah dimiliki mahasiswa sebelum mengikuti pelajaran, 
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yang menggambarkan kesiapan mahasiswa dalam menerima pelajaran yang akan diberikan (Soekamto & Winataputra, 

1997:38). Kemampuan awal mahasiswa yang selanjutnya disebut prakonsepsi yang diperoleh pada pembelajaran kimia 

di sekolah menengah pada umumnya masih belum cukup memadai untuk menjamin keberhasilannya dalam perkuliahan 

Kimia Dasar. Prakonsepsi mahasiswa pasti berbeda-beda meskipun pembelajaran kimia yang mereka peroleh disekolah 

masing-masing mengacu pada standar yang sama. Namun demikian perbedaan proses pembelajaran, sarana dan prasarana 

sekolah yang tersedia serta cara memahami konsep menjadi penyebab perbedaan prakonsepsi masing-masing mahasiswa. 

Disamping itu, perbedaan prakonsepsi mahasiswa juga dipengaruhi oleh pemahaman dan interpretasinya terhadap 

fenomena-fenomena ilmiah yang diamatinya. Kondisi ini diyakini sebagai salah satu akar permasalahan kurang 

berhasilnya mahasiswa dalam pembelajaran Kimia Dasar. Dengan demikian, pembelajaran Kimia Dasar seharusnya tidak 

dimulai dengan anggapan bahwa mahasiswa baru telah menguasai konsep-konsep kimia SMA dengan baik. 

Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa prakonsepsi pebelajar umumnya belum cukup untuk mengikuti 

pembelajaran lebih lanjut. Marais & Mji (2009) melaporkan bahwa sejumlah mahasiswa tahun pertama di Afrika Selatan 

tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep-konsep dasar kimia. Habiddin (2011) menemukan bahwa 

kebanyakan mahasiswa baru pendidikan kimia UM belum memahami konsep partikulat materi, kesulitan memberikan 

nama/rumus kimia senyawa ionik biner terutama untuk senyawa ionik yang mengandung unsur yang dapat membentuk 

lebih dari satu kation, serta penamaan molekul/ ion poliatomik. 

Ketertarikan para peneliti selama ini terhadap pemahaman siswa (mulai pendidikan dasar sampai pendidikan 

menengah) dalam fenomena sains telah dilakukan sejak zaman Jean Piaget. Sozbilir (2007) mengatakan bahwa 

penelitian-penelitian tentang pemahaman konsep kimia selama ini lebih terfokus pada siswa, tetapi kurang 

memperhatikan pemahaman mahasiswa diperguruan tinggi. Kenyataanya, banyak mahasiswa kesulitan dalam memahami 

dasar-dasar konsep termodinamika. Carson & Watson (1999:46) menyatakan kebanyakan mahasiswa baru kimia tahun 

pertama memiliki konsepsi yang berbeda dengan konsepsi yang diterima oleh masyarakat ilmiah, sehingga konsep baru 

yang mereka konstruksi selalu dipengaruhi oleh prakonsepsinya yang pada umumnya salah. Wasacz (2010) menyatakan 

bahwa mahasiswa yang telah mengikuti matakuliah Kimia Dasar kemudian mengikuti perkuliahan Kimia Organik masih 

memiliki pemahaman yang kurang terhadap konsep-konsep yang mendasari Kimia Organik yang semestinya dipahami 

pada perkuliahan Kimia Dasar. Lebih lanjut Wasacz (2010) menemukan bahwa prakonsepsi mahasiswa mempengaruhi 

keberhasilannya dalam matakuliah Kimia Organik. 

Kelemahan-kelemahan prakonsepsi mahasiswa tersebut seharusnya menjadi perhatian sebelum pembelajaran 

Kimia Dasar sehingga pembelajaran dapat berlangsung efektif. Weaver (2009) menyatakan bahwa untuk membuat 

pembelajaran lebih efektif, sangat penting untuk mengetahui konsepsi awal siswa dan melaksanakan pembelajaran yang 

dapat mendorong perubahan konsepsi-konsepsi yang tidak tepat. Hal ini sangat membantu untuk menentukan model 

pembelajaran yang dibutuhkan mahasiswa agar pemahaman mahasiswa menjadi lebih baik. Berg (1991) menegaskan 

bahwa setiap pengajar harus menyadari dulu seperti apa prakonsepsi dan pengalaman yang sudah ada di dalam kepala 

siswa, dan kemudian dia harus menyesuaikan pelajaran dan cara mengajarnya dengan ‘pra’ pengetahuan tersebut. 

Wasacz (2010) mengatakan dengan mengetahui prakonsepsi mahasiswa dan sumbernya, dosen dapat memahami 

dengan lebih baik bagaimana mengorganisir prakonsepsi tersebut sebelum memulai perkuliahan Kimia Organik. Lebih 

lanjut Wasacz (2010) merekomendasikan bahwa perlu penelitian lebih lanjut dengan skala yang lebih besar untuk 

mengidentifikasi prakonsepsi mahasiswa dan korelasinya terhadap keberhasilan dalam perkuliahan Kimia Organik. 

Rekomendasi ini tentu saja tidak terbatas pada matakuliah Kimia Organik, tetapi juga berlaku pada matakuliah-

matakuliah yang lain termasuk Kimia Dasar. 
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METODE PENELITIAN 

 Sampel penelitian deskriptif ini adalah 30 mahasiswa baru program studi pendidikan kimia angkatan 2013 off 

A, B dan C FMIPA UM. Setaip offering dipilih 10 peserta dengan teknik random sampling. Data dalam penelitian ini 

adalah berupa prakonsepsi atau pengetahuan awal mahasiswa baru pada konsep larutan yang diperoleh melalui tes 

tertulis. Tes dilakukan sebelum mahasiswa baru tersebut mempelajari topik larutan pada perkuliahan Kimia Dasar I. 

Dengan demikian, hasil yang diperoleh benar-benar menunjukan pengetahuan awal mahasiswa baru sebagai hasil 

pengalaman belajarnya di sekolah menengah.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini difokuskan pada identifikasi prakonsepsi mahasiswa baru tentang pengertian larutan dan contoh-

contoh larutan sesuai dengan deskripsi operasional “larutan” itu sendiri. Identifikasi prakonsepsi tentang pengertian 

larutan diperoleh melalui soal essay dimana mahasiswa baru diminta mendefinisikan larutan. Dalam mendeskripsikan 

pengertian larutan, sebanyak 95% mahasiswa menyajikan pengertian yang tepat. Pengertian larutan sebagai campuran 

homogen antara dua zat atau lebih adalah dapat dijelaskan oleh hampir semua mahasiswa.   

 Fakta berbeda ditunjukan pada soal berikutnya yakni menentukan senyawa yang tergolong “larutan” dari 

beberapa senyawa yang disediakan. Contoh soal tentang hal ini disajikan berikut ini. 

 

 Respon mahasiswa terhadap pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Sebanyak 100% mahasiswa yang 

terpilih sebagai sampel memilih air laut, jus lemon, teh dan soft drink sebagai senyawa yang tergolong larutan. 20% 

mahasiswa menyatakan udara dan 10% yang mengatakan bahwa bensin juga termauk contoh larutan. Adapun kuningan 

dan perunggu tidak dipilih sebagai larutan oleh satupun mahasiswa.  

 Hasil tersebut menunjukan bahwa mahasiswa memahami memahami konsep larutan hanya terbatas pada 

larutanya zat padat dalam zat cair atau percampuran homogen dua macam zat cair. Hal ini dapat dilihat dari benarnya 

respon mahasiswa pada poin a, b, f, g dan h dimana contoh larutan pada poin tersebut adalah melibatkan fasa cair. Disisi 

lain, fenomena incomplete understanding jelas terlihat dari pola jawaban mahasiswa. Incomplete understanding atau 

pemahaman parsial merupakan suatu gejala dimana konsep dipahami secara tidak komprehensif atau parsial, dalam artian 

sebagian atribut konsep tidak dikenali sebagai bagian dari konsep. Bukti yang menunjukan terjadinya fenomena tersebut 

dalam penelitian ini adalah tak seorangpun yang menyatakan bahwa larutan dapat berupa percampuran homogen gas-gas 

atau padat-padat, sehingga tak satupun yang memilih udara dan paduan logam sebagai salah satu jenis larutan. 

 Fenomena ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama adalah faktor bahasa. Sebagaimana dipahami secara 

umum dalam Bahasa Indonesia adalah bahwa “larut” sebagai kata dasar larutan selalu digunakan dalam konteks yang 

berhubungan dengan zat cair. Hal ini dimungkinkan membentuk konsepsi mahasiswa dalam istilah larutan. Gabel (1999) 

menyatakan bahwa penggunaan bahasa merupakan salah satu penghambat dalam pembelajaran kimia. Lebih lanjut Gabel 

menyatakan bahwa dalam Bahasa Inggris ada beberapa kata yang familiar dan umum namun memiliki makna yang 

Identifikasilah campuran-campuran berikut ini yang termasuk larutan? 

a. Air laut    e.   kuningan 

b. Udara    f.   Jus lemon 

c. Bensin    g.  Teh 

d. Perunggu   h.   Soft drink 
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berbeda ketika kata tersebut digunakan dalam kimia. Sebagai contoh, kita lebih sering mengatakan “the coffee is strong,” 

daripada “the coffee is concentrated,” atau “the candymelts in your mouth,” daripada “the candy dissolves in your mouth.”  

 Faktor yang lain yang menjadi penyebab pemahaman parsial ini adalah pemberian contoh larutan dalam 

pembelajaran kimia yang selalu berhubungan dengan fasa cair. Sebagaimana kita lihat dalam banyak buku teks, 

khususnya buku teks kimia SMA, contoh larutan yang diberikan selalu yang berasosiasi dengan fasa cair misalnya larutan 

gula, larutan NaCl dan semacamnya. Contoh-contoh tersebut secara tidak langsung membentuk konsepsi pebelajar bahwa 

konsep larutan hanya terbatas pada konteks tersebut. Penyebab yang lain yang umum terjadi pada pebelajar adalah 

kurangnya pemahaman terhadap definisi suatu istilah. Dalam artian, definisi suatu istilah hanya dipahami sebagai 

pengetahuan faktual saja, tetapi tidak dapat mengungkapkan implikasi makna dibalik pengertian tersebut. 

Implikasinya pada pembelajaran 

 Memperhatikan fenomena tersebut diatas, maka ada bebarapa hal yang dapat dilakukan dalam pembelajaran 

kimia larutan. Yang pertama, penjelasan yang diberikan kepada pebelajar harus lebih komprehensif dan menyeluruh 

sehingga tidak ada atribut konsep yang terabaikan atau tidak dikenali oleh pebelajar. Kedua, pemberian contoh jenis 

larutan harus lebih bervariasi, dalam artian mencakup semua tipe larutan. Misalnya padat-padat, gas-gas, gas-padat. 

Ketiga pebelajar (siswa dan mahasiswa) perlu dibiasakan untuk berpikir untuk mengungkap makna dibalik definisi suatu 

istilah.  

KESIMPULAN 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hampir semua mahasiswa memahami konsep larutan secara parsial. 

Aspek yang tidak dikenali oleh mahasiswa sebagai contoh larutan adalah percampuran homogen antara dua macam zat 

padat, gas-padat dan gas-gas.   
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ABSTRAK 

 

Protease alkali merupakan bioaktif penting dalam industri deterjen. Bacillus Sp hasil isolasi dari limbah 

penyamakan kulit di Sukun Malang diketahui dapat menghasilkan enzim protease alkali ekstraseluler dengan aktivitas 

yang cukup tinggi. Hal ini membuka peluang untuk menggunakan bakteri tersebut sebagai sumber protease alkali. 

Pemanfaatan protease alkali dalam industri deterjen terlebih dahulu harus melalui uji stabilitas terhadap beberapa jenis 

surfaktan. Disamping itu suhu dan pH optimum dari enzim tersbut juga perlu diketahui. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui: (1) pengaruh beberapa ion logam divalen (Ca2+, Mg2+, Zn2+,  dan Co2+) terhadap aktivitas protease alkali 

dan  (2) pengaruh jenis surfaktan terhadap stabilitas protease alkali. Kadar tirosin  hasil hidrolisis protease alkali diukur 

menggunakan metode Anson. Hasil bahwa logam Ca2+ merupakan logam penginduksi paling baik untuk protease alkali 

yang dihasilkan bakteri Bacillus Sp. Aktivitas ekstrak kasar setelah diinduksi oleh logam Ca2+ dengan konsentrasi 1 

mM meningkat menjadi 202,36%. Aktivitas protease alkali semakin menurun dengan adanya surfaktan, tetapi surfaktan 

ionik berpengaruh lebih besar dibanding surfaktan nonionik. Penyimpanan selama 24 dengan surfaktan ionik sudah 

meniadakan seluruh aktivitas protease alkali, tetapi beberapa surfaktan nonionik pada waktu penyimpanan yang sama 

aktivitasnya hanya berkurang 10-50%. Protease alkali dari Bacillus Sp ini paling stabil di lingkungan surfaktan 

nonionik Tween 80. 

 
Kata kunci : protease alkali, ion divalen, detergen, Bacillus Sp, 

 

PENDAHULUAN 

Protease adalah enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida pada protein menjadi oligopeptida 

dan asam amino. Berdasarkan fungsi tersebut protease banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang industri dan 

merupakan salah satu golongan enzim yang paling penting dalam bidang industri karena bernilai sekitar 60% dari total 

penjualan enzim di dunia (Rao dkk., 1998). Penggunaan protease dalam berbagai proses industri seperti detergen, 

makanan, kulit, dan sutera sangat meningkat sejalan dengan perkembangan masyarakat serta jumlah penduduk. 

Suharti dkk. (2013) dalam penelitiannya telah berhasil mengisolasi bakteri penghasil protease ekstraseluler 

dari limbah pabrik kulit. Analisis fenotip menunjukkan bahwa isolat bakteri indigen tersebut merupakan Bacillus akan 

tetapi spesies dari Bacillus tersebut belum berhasil ditentukan sehingga untuk sementara diberi nama Bacillus Sp. 

Bakteri tersebut menghasilkan protease alkali ekstraseluler yang aktif pada pH 9. Kemampuan protease ekstraseluler 

tersebut dalam mendegradasi protein pada pH alkali memungkinkan enzim tersebut untuk diaplikasikan sebagai 

bioaktif detergen atau aplikasi lain yang memerlukan lingkungan alkali. Protease alkali yang digunakan sebagai 

bioaktif detergent harus tahan di lingkungan detergen. Detergen mempunya sisi hidrofilik dan hidrofobik yang dapat 

berinteraksi dengan protein. Interaksi tersebut dapat memperbaiki sifat protein atau sebaliknya, mendenaturasi protein. 

Stabilitas enzim terhadap surfaktan menjadi ukuran kelayakan enzim sebagai zat aditif pada detergen komersial. 

Kestabilan enzim dapat dilihat dari aktivitas katalitik ketika berada dalam lingkungan surfaktan. Penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa protease alkali yang dihasilkan dari bakteri Bacillus Sp. B001, Bacillus cereus strain CA15, dan 

Bacillus licheniformis UV-9, lebih stabil terhadap surfaktan nonionik daripada surfaktan ionik (Deng dkk., 2010;Uyar 

dkk., 2011; dan Nadeem dkk.,2013). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, protease alkali dari bakteri Bacillus Sp 

diharapkan juga stabil terhadap surfaktan nonionik daripada surfaktan ionik dan dapat diaplikasikan dalam industri 

deterjen . Selain dilihat dari jenis surfaktan, stabilitas enzim terhadap surfaktan juga dapat dilihat dari lama waktu 

inkubasi enzim dengan masing-masing surfaktan. Ion logam divalen umumnya mampu mengaktivasi protease alkali, 

sehingga perlu diketahui jenis logam divalen dan konsentrasinya  yang mampu meningkatkan aktivitas protease alkali. 
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METODE 

Pembuatan Media 

Pembuatan media meliputi pembuatan media padat, media preculture, dan media produksi. Pembuatan media 

padat digunakan sebagai media untuk meregenerasi kultur murni bakteri Bacillus Sp. Media produksi digunakan 

sebagai media untuk memproduksi bakteri. Sedangkan preculture dibiakkan menggunakan media produksi dengan 

tujuan mengadaptasikan bakteri dengan media produksi . Media yang digunakan untuk meregenerasi kultur murni 

bakteri Bacillus Sp adalah LB (Luria Bertani) padat dengan komposisi; susu skim 9 g; yeast extract 0,75 g; NaCl 1,5 g 

dan agarose 2,21 g dalam 150 mL akuades. Media produksi yang digunakan adalah media kedelai dengan komposisi 1 

g sukrosa, 0,1 g KH2PO4, 0,01 g CH3COONa, 1 g ekstrak kedelai, 0,1 mL CaCl2 0,5 M, 0,08 mL MgSO4 0,5 M, dan 

100 mL akuades.  

 

Produksi Ekstrak Kasar Alkaline Protease dari Bacillus Sp 

Regenerasi kultur murni Bacillus Sp dilakukan secara aseptis pada media Luria Bertani (LB) padat dan  

diinkubasi pada suhu ruang (sekitar 26oC ) selama dua sampai tiga hari hingga terbentuk koloni dengan zona bening 

disekitarnya. 

Pembuatan starter dilakukan dengan cara mengambil satu ose penuh kultur murni Bacillus Sp yang telah diregenerasi 

kemudian dipindahkan dalam 10 mL media kultur awal. Media tersebut kemudian diinkubasi pada shaker incubator 

pada suhu 37oC dengan aerasi pada kecepatan 100 rpm selama  + 20. Sebanyak 1% kultur awal diinokulasikan ke 

dalam 100 mL media produksi dan diinkubasi pada shaker incubator pada  suhu dan kecepatan aerasi yang sama  

dengan hingga 5 hari. Larutan enzim ektraseluler dipisahkan dari partikel-partikel nonenzim (sel, debris sel,  komponen 

ekstrakseluler lain dan sisa medium) dengan cara sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 10.000 rpm. 

Supernatan selanjutnya disebut sebagai ekstrak kasar enzim yang akan digunakan untuk analisis berikutnya. 

 

Uji Aktivitas Protease Alkali dari Bacillus Sp 

Sebanyak masing-masing 5 mL kasein 1% yang telah dilarutkan dalam 50 mM buffer dimasukkan dalam 

tabung reaksi dan diinkubasi pada suhu 40oC selama 5 menit. Kemudian sebanyak 1 mL enzim ditambahkan pada 

tabung berisi kasein, divortex, dan diinkubasi pada suhu 40oC selama 10 menit. Reaksi enzimatis dihentikan dengan 

menambahkan 5 mL asam trikloroasetat (TCA) 0,11M sebanyak 5 mL. Selanjutnya ditambah dengan buffer tris-HCl 

sebanyak 1 mL (untuk menyamakan volume total larutan dengan larutan blanko), divortex, dan diinkubasi selama 30 

menit pada suhu 40oC. Kemudian disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 10.000 rpm untuk memisahkan 

kelebihan substrat yang tidak mengalami reaksi enzimatis. Sebanyak 2 mL supernatan hasil sentrifugasi ditambah 

dengan 5 mL Na2CO3 0,5 M dan 1 mL reagen Folin Ciocalteu kemudian dikocok hingga homogen. Larutan dibiarkan 

selama 30 menit pada suhu 40oC. Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang gelombang 660 nm. Pengujian 

aktivitas ini merujuk pada prosedur pengujian Sigma-Aldrich (2009). 

Untuk setiap kali pengukuran, disiapkan larutan blanko. Sebanyak 5 mL kasein 1% yang telah dilarutkan 

dalam 50 mM buffer tris-HCl dimasukkan dalam tabung reaksi dan diinkubasi pada suhu 40oC selama 5 menit. Buffer 

tris-HCl sebanyak 1 mL ditambahkan pada tabung berisi kasein, divortex, dan diinkubasi pada suhu 40oC selama 10 

menit. Kemudian 5 mL TCA dan 1 mL enzim ditambahkan ke tabung, divortex, dan diinkubasi selama 30 menit. 

Penambahan enzim dilakukan sebagai faktor koreksi terhadap sumbangan absorbansi oleh tirosin yang berasal dari 

enzim. Supernatan hasil sentrifugasi sebanyak 2 mL ditambah dengan 5 mL Na2CO3 0,5M dan 1 mL reagen Folin 

Ciocalteu kemudian dikocok hingga homogen. Larutan dibiarkan selama 30 menit pada suhu 40oC. Pengukuran 

absorbansi dilakukan pada panjang gelombang 660 nm. 

  

Pengaruh Ion logam terhadap Aktivitas Protease Alkali 

Prosedur pegaruh ion logam terhadap aktivitas protease alkali sama dengan prosedur pengujian aktivitas 

enzim. Perbedannya terletak pada penambahan masing-masing ion logam (Ca2+, Zn2+, Mg2+, Co2+) pada ekstrak kasar 

enzim hingga konsentrasinya 0,5mM dan 1 mM sebelum ditambahkan ke dalam kasein. Pengujian ini dilakukan pada 

suhu dan pH optimum yaitu pH 9 dan temperatur 40oC. yang sudah ditentukan di pengujian sebelumnya. Selanjutnya 

aktivitas enzim masing-masing penambahan logam dibandingkan dengan aktivitas tanpa penambahan logam dan dicari 

logam yang mampu sebagai penginduksi aktivitas tertinggi untuk digunakan dalam percobaan selanjutnya. 
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Uji Stabilitas Protease Alkali terhadap Surfaktan 

Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas protease alkali terhadap pengaruh surfaktan. Jenis 

surfaktan yang digunakan adalah surfakatan ionik menggunakan sodium dodesil sulfat (SDS), dan surfaktan nonionik 

menggunakan Tween 80, Tween 20, dan Triton X-100.  Pada penentuan stabilitas diawali dengan pengujian pengaruh 

surfaktan pada aktifitas enzim pada dua konsentrasi surfaktan yaitu 0,5% dan 1%,  kemudian stabilitasnya terhadap  

surfaktan ionik dan nonionik diuji dengan variasi waktu 24 jam dan 48 jam sedangkan  dan suhu 4 oC dan suhu 

optimum aktifitas enzim.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produksi Ekstrak Kasar Protease Alkali 

 Hasil peremajaan bakteri menujukkan adanya zona bening setelah 2 hari  sebagai indikasi adanya aktifitas 

protease ektraseluler (Gambar 1). Produksi enzim dengan media produksi dengan aktifitas optimum memerlukan waktu 

selama 5 hari, kecepatan aerasi 100 rpm, dan suhu 37oC sesuai dengan waktu yang telah dilaporkan Suharti dkk (2013). 

Enzim dipisahkan dari sel dan debris sel dengan cara sentrifugasi pada  10.000 rpm selama 10 menit pad 4oC. Ekstrak 

kasar selanjutnya digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

 

Gambar 1 Hasil Peremajaan Bakteri Bacillus Sp 

 

Pengaruh Penambahan Ion Logam terhadap Aktivitas Enzim 

Berdasarkan hasil penelitian pada Gambar 2, menunjukkan bahwa ion logam yang bertindak sebagai kofaktor 

adalah ion logam Ca2+. Terlihat pada konsentrasi 0,5 mM ion Ca2+ sudah mampu meningkatkan aktivitas protease alkali 

dari menjadi 137,24 %. Selanjutnya pada konsentrasi yang lebih besar yaitu 5 mM, ion Ca2+ mampu meningkatkan 

aktivitas protease alkali menjadi 202,36% (2 kali lipat). Ion Ca2+ telah diketahui mampu menginduksi dan menstabilkan 

folding alkaline protease dari Pseudomonas Aeruginoas, (Zhang, 2012) dan meningkatkan aktivitas dari alkaline 

protease dari Bacillus liceniformis (Bezawada, 2011), Bacillus altitudinis GVC11 (Vijai Kumar, 2011) and Bacillus 

pumilus (Wan, 2009). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Soda (2013), dimana aktivitas enzim pada 

penambahan ion logam konsentrasi 1 mM lebih besar daripada penambahan 0,5 mM. Ikatan kofaktor dengan enzim 

dapat mengubah kemampuan enzim dalam mengikat substrat dan mengubah kemampuan katalisasi enzim.  
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Pengaruh Surfaktan terhadap Stabilitas Enzim 

Aktivitas enzim pada temperatur kamar setelah penambahan surfaktan 0,5%  SDS hanya tersisa sebesar  

+11,86 %  sedangkan penambahan Tween 80 pada konsentrasi yang sama menyisakan aktivitas sebesar +87,17% 

(Gambar 3). Aktivitas diukur setalah 15 menit waktu inkubasi.  Sedangkan penambahan 1% Tween 80 menyisakan 

aktivitas sebesar 83,74% dan  penambahan  1% SDS mendeaktifkan semua enzim. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan surfaktan dengan konsentrasi 0,5% menyisakan aktivitas lebih tinggi daripada penambahan surfaktan 

dengan konsentrasi 1%. Dapat disimpulkan bahwa dengan semakin besarnya konsentrasi surfaktan yang ditambahkan 

pada enzim, maka aktivitas enzim akan semakin menurun. Perbedaan jenis surfaktan ternyata menyebabkan penurunan 

aktifitas yang berbeda, dimana surfaktan ionik menurunkan aktivitas enzim jauh lebih besar dibandingkan dengan 

surfaktan nonionik pada konsentrasi yang sama.  

 

 

 

 

 

Gambar 4 menggambarkan stabilitas enzim terhadap penambahan masing-masing surfaktan pada suhu 4oC. 

Pada penambahan 0,5 % Tween 80 aktivitas yang tersisa 75,19%. Aktivitas diukur setalah 15 menit waktu inkubasi. 

Aktivitas enzim semakin turun pada penyimpanan yang lebih lama pada 4oC, dimana aktivitas yang tersisa berturut-

turut menjadi 55,01 dan 40,50% pada waktu penyimpanan 24 dan 48 jam. Sedangkan setelah penambahan Tween 20 

aktivitas yang tersisa 64,05% selang waktu 15 menit setalah penambahan dan aktivitas yang tersisa berturut-turut 

menjadi 37,25 dan 32,52 % setelah penyimpanan selama 24 dan 48 jam. Untuk penambahan Triton X-100 terhadap 

ekstrak kasar, aktivitas yang tersisa 47,65% setelah inukbasi selama 15 menit pada 4oC, setelah 24 dan 48 jam aktivitas 
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Gambar 4. Grafik Pengaruh Jenis Ion Logamterhadap Aktivitas 
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aktivitas yang tersisa berturut-turut menjadi 44,29 dan 37,67%. SDS memberikan efek yang paling buruk, aktivitas 

enzim yang tersisa 15 menit setelah penambahan SDS adalah 42,29%, penyimpanan setelah waktu 24 dan 48 jam 

semua aktivitasnya hilang. Pada suhu 4o, penambahan  Tween 80 lebih baik dari padi surfaktan lain yang diuji pada 

percobaan ini, akan tetapi penggunaan yang lebih lama 24-48 jam, Triton X-100 lebih baik digunakan karena 

memberikan kestabilan yang lebih baik terhadap enzim.  

 

 

Gambar 5 menggambarkan  stabilitas enzim terhadap penambahan masing-masing surfaktan pada suhu 40oC 

dan waktu penyimpanan selama 24 dan 48 jam pada suhu 40oC. Pengukuran pertama dilakukan setelah inkubasi selama 

15 menit. Pada penambahan Tween 80 aktivitas yang tersisa adalah 69,50%, setelah 24 dan 48 jam aktivitas yang 

tersisa sebesar 48,92 dan 50,44%. Sedangkan setelah penambahan Tween 20 aktivitas yang tersisa 85,61%, setelah 24 

dan 48 jam aktivitas yang tersisa sebesar 45,11 dan  48,73 %. Untuk penambahan Triton X-100 terhadap ekstrak kasar, 

aktivitas yang tersisa 89,61%, setelah 24 dan 48 jam aktivitas yang tersisa sebesar 42,15 dan 39,86%.  Pada 

penambahan SDS tidak ada aktivitas dari awal surfaktan ditambahkan dalam ekstrak kasar. Dilihat dari hasil tersebut 

enzim paling stabil pada linkungan Tween 80. 

 

 

 

Pada Gambar 6 (a) dapat dilihat perbedaan aktivitas enzim di dua suhu yang berbeda dan aktivitas enzim 

setelah penyimpanan 48 jam. Ekstrak kasar yang disimpan pada suhu 4oC setelah 24 jam aktivitas yang tersisa 66,91 % 

dan setelah 48 jam aktivitas yang tersisa  41,55 %. Sedangkan ekstrak kasar yang disimpan pada suhu 40oC setelah 24 

jam aktivitas yang tersisa 75,69% dan setelah 48 jam aktivitas yang tersisa 81,13%. Dapat dilihat dari data tersebut 

bahwa semakin lama waktu penyimpanan, maka semakin turun juga aktivitasnya. Penurunan aktivitas protease 

dimungkinkan karena adanya proses hidrolisis oleh sesama enzim protease. 
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Gambar 5. Grafik Pengaruh Surfaktan terhadap Stabilitas Enzim padaSuhu 40oC 
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Pada Gambar 6 (b) aktivitas dari ekstrak kasar dibawah lingkungkan 0,5 % SDS pada dua suhu menunjukkan 

bahwa enzim tidak stabil saat ditambah SDS baik di suhu 40oC maupun suhu 4oC. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa hampir seluruh protease alkali memiliki aktivitas dan stabilitas yang  rendah terhadap 

surfaktan ionik seperti SDS dan agen pengoksidasi seperti H2O2 (Joo dkk., 2003). Gambar 6 (c) menunjukkan aktivitas 

ekstrak kasar dibawah lingkungan Tween 80 pada dua kondisi suhu. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ekstrak kasar dengan Tween 80 lebih baik diinkubasi pada suhu 40oC daripada disimpan pada suhu 4oC. Gambar 

6 (d) adalah aktivitas dari ekstrak kasar dengan Tween 20 pada dua kondisi suhu yang  menunjukkan penurunan 

aktivitas pada kedua suhu tersebut hampir sama, dimana penurunannya sekitar 50%. Melihat Gambar   6 (e), aktivitas 

dari ekstrak kasar dibawah lingkungan Triton X-100 pada dua suhu menunjukkan  penurunan pada suhu 4oC lebih 

sedikit dibandingkan dengan pada suhu 40oC. Pada suhu 4oC aktivitas enzim setelah 48 jam semakin menurun, tetapi 

pada suhu 40oC setelah 24 dan 48 jam aktivitasnya cenderung stabil. Ekstrak kasar  Triton X-100 ini lebih baik 

disimpan pada suhu 4oC dan tidak maksimal jika diaplikasikan pada industri deterjen. 

 

 

 

 

 

Tanpa adanya surfaktan, selam penyimpanan selama 48 jam hanya kehilangan aktivitas hampir 19 %, sedangkan 

detergen yang paling sedikit menganggu kestabilan enzim pada 4oC adalah Triton X-100 sedangkan pada suhu 40oC 

adalah Tween 80. Tween 80 memiliki rantai yang lebih banyak dan rantai yang lebih panjang dibandingkan Triton X-

100 (Gambar 7). Fenomena ini sulit dijelaskan. Hal yang dapat dipikirkan emungkinkan stabilitas misel pada suhu 40oC  

antara protease dan Tween 80 lebih baik dibanding misel antar protein dengan Triton X-100. Triton X lebih hidrofobik 

dibandingkan dengan Tween 80, sehingga pada temperatur tinggi dapat menginduksi lebih kuta terjadi denaturasi 
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protease alkali dibandingkan tween 80. Fenomena yang terjadi pada temperatur rendah perlu diteliti dan dipikirkan 

lebih jauh. Pencucian menggunakan deterjen umumnya dilakukan pada temperatur kamar atau 40-50 oC.  

 

 

 

Gambar 7. Struktur (a) Triton X-100  dan (b) Tween 80 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan logam Ca2+ merupakan logam penginduksi paling baik untuk alkali protease 

yang dihasilkan bakteri Bacillus brevis. Aktivitas ekstrak kasar setelah diinduksi oleh logam Ca2+ dengan konsentrasi 1 

mM meningkat menjadi 202,36%. Aktivitas protease alkali semakin menurun dengan adanya surfaktan, tetapi surfaktan 

ionik berpengaruh lebih besar dibanding surfaktan nonionik. Setelah disimpan 24 jam surfaktan  ionik sudah mampu 

meniadakan aktivitas protease alkali, tetapi surfaktan nonionik pada waktu penyimpanan yang sama aktivitasnya hanya 

berkurang 10-50%. Protease alkali dari Bacillus Sp ini secara umum paling stabil di lingkungan surfaktan nonionik 

Tween 80. Pengujian dengan surfaktan lain, reduktor dan oksidator  perlu dilakukan untuk memperluas pengetahuan 

tentang protease alkali dari Bacillus Sp. Sebelum digunakan untuk bahan bioaktig 
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ABSTRAK 

Bacillus Sp hasil isolasi dari limbah penyamakan kulit di daerah Sukun Kodya Malang diketahui mempu 

menghasilkan protease esktraseluler yang aktif pada pH 9. Enzim ini berpotensi untuk diproduksi secara industri karena 

ketahanannya pada kondisi alkali.  Produksi enzim dari suatu mikroba sangat ditentukan oleh komposisi dan kondisi 

media pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis sumber nitrogen dan sumber karbon terbaik, 

pengaruh pH dan temperatur fermentasi terhadap produksi protease alkali oleh Bacillus Sp. Pada tahap penentuan jenis 

sumber nitrogen digunakan bactotryptone, pepton, beef extract, yeast extract, susu skim, dan tepung kedelai, sedangkan 

jenis sumber karbon digunakan glukosa, galaktosa, sukrosa, dan laktosa. Penentuan kondisi produksi dilakukan pada 

pH 7 dan pH 9, temperatur inkubasi divariasikan pada 35 oC, 40 oC, dan 45 oC. Karakterisasi ekstrak kasar protease 

juga ditentukan meliputi penentuan pH dan temperatur.  Hasil optimasi media didapatkan jenis sumber nitrogen terbaik 

untuk fermentasi protease alkali menggunakan  Bacillus Sp berupa tepung kedelai dan sumber karbon berupa sukrosa 

dengan kondisi optimum fermentasi adalah pH 9 dan temperatur fermentasi pada 35 oC. Ekstrak kasar protease alkali 

dari Bacillus Sp memiliki aktivitas optimum pada pH 9 dan temperatur 40 oC.   

 

Kata kunci: Bacillus Sp, optimasi produksi, renaturasi, profil protein

 

PENDAHULUAN 
 

Protease alkali saat ini menguasai pasaran enzim karena pemanfaatannya yang sangat tinggi pada industri 

deterjen, pengempukan daging, dehairing pada industri kulit, dan industri farmasi (Gupta dkk, 2002). Protease alkali 

komersial lebih banyak menggunakan mikroorganisme sebagai sumber enzim karena produktivitasnya lebih tinggi 

dibandingkan tumbuhan dan hewan (Akchan & Uyar, 2011; Kumar dkk, 2008; Gouda, 2006). Mikroorganisme utama 

yang banyak menghasilkan protease adalah dari genus Bacillus (Akcan & Uyar, 2011; Kumar dkk, 2008; Khan dkk, 

2002). Beberapa spesies Bacillus yang mampu memproduksi protease alkali, diantaranya Bacillus subtilis (Prabhavathy 

dkk, 2013; Akchan & Uyar, 2011; Ahmed dkk, 2010), Bacillus licheniformis (Anvari & Khayati, 2011), dan Bacillus 

brevis (Banerjee dkk, 1999). Bakteri Bacillus Sp hasil isolasi dari limbah penyamakan kulit (Suharti dkk, 2013) yang 

diduga sebagai Bacillus brevis, mampu menghasilkan protease ekstraseluler tyang tahan pada pH 9, sedangkan pH dan 

temperatur optimum aktivitas enzim belum diketahui. Ketahanan protease tersebut pada suasana alkali memungkinkan 

untuk diaplikasikan secara industri. Penentuan komposisi dan kondisi media pertumbuhan sangat penting untuk 

memaksimalkan produksi enzim protease alkali. Bakteri dengan genus dan spesies yang sama tetapi berbeda strain 

membutuhkan jenis sumber N dan C yang berbeda. Bacillus subtilis pada penelitian Geethanjali dan Sabash (2011) 

mempunyai jenis sumber N terbaik berupa pepton dan sumber C berupa glukosa, sedangkan Ahmed dkk (2010) berupa 

kasein dan urea. Penentuan kondisi optimum produksi (pH dan temperatur inkubasi) juga perlu dilakukan. Kondisi 

optimum media produksi protease alkali dari Bacillus cereus strain CA15 terletak pada pH 8 dan temperatur inkubasi 

35 oC (Uyar dkk, 2011), sedangkan Bacillus cereus strain 146 oleh Shafee, dkk (2005) memiliki temperatur optimum 37 
oC. .  Pada umumnya setiap enzim mempunyai temperatur dan pH optimum yang berbeda untuk aktivitas katalitiknya 

(Campbell dkk, 2002:101). Karakterisasi seperti halnya pH dan temperatur optimum sangat diperlukan dalam 

aplikasinya secara industri, sehingga pada penelitian ini enzim juga pH dan temperatur yang memberikan aktivitas 

optimum protease ditentukan  

 

METODE PENELITIAN 

Mikroorganisme 

Pada penelitian ini digunakan bakteri Bacillus Sp hasil isolasi dari limbah penyamakan kulit oleh Suharti dkk 

(2013). Uji fenotif diduga bahwa isolat Bacillus Sp diduga sebagai Bacillus brevis, akan tetapi hasil ini perlu diperkuat 

melalui analisi genotif. Regenerasi kultur murni dilakukan pada media Luria Bertani (LB) padat yang ditambah dengan 
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penambahan susu skim 6% (w/v).  Susu skim digunakan sebagai substrat dari protease ekstraseluler yang akan 

didegradasi menjadi polipeptida pendek atau asam amino. 

Penentuan Jenis Sumber N dan C terbaik  

 

Media produksi yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas (w/v): 1% sukrosa, 1% tepung kedelai, 0,1% 

KH2PO4, 0,01% CH3COONa, disuplementasi dengan 0,08 mL larutan steril MgSO4 0,5 M dan 0,1 mL larutan steril 

CaCl2 0,5 M dalam tiap 100 mL media. Pada penentuan jenis sumber N terbaik digunakan berbagai sumber N organik 

berupa bactotryptone, peptone, beef extract, yeast extract, tepung kedelai, dan susu skim. Setelah didapatkan jenis 

sumber N terbaik, selanjutnya dilakukan penentuan jenis sumber C terbaik menggunakan sumber C organik berupa 

glukosa, galaktosa, sukrosa, dan laktosa. Media preculture dan produksi diinkubasi pada temperatur 37 oC dengan 

kecepatan aerasi 100 rpm. Aktivitas enzim diukur pada hari ke 1, 2, 3, 4 , 5, dan 6 dengan cara 5 mL media 

pertumbuhan disentrifugasi pada 10.000 rpm selama 10 menit, sehingga diperoleh sentrat. Aktivitas enzim pada sentrat 

ditentukan menggunakan metode Sigma Aldrich dengan sedikit modifikasi.  

 

Penentuan Pengaruh pH dan Temperatur Media Pada Fermentasi Protease Alkali  
 

Media produksi yang digunakan pada tahap ini menggunakan jenis sumber N dan C terbaik. Pada penentuan 

pengaruh pH media, media preculture dan media produksi divariasikan menjadi 2 macam yaitu pada pH 7 dan pH 9, 

inkubasi dilakukan pada temperatur 40 oC dan kecepatan aerasi 100 rpm. Penentuan pengaruh variasi temperatur 

terhadap produksi protease dilakukan dengan mengatur temperatur media pertumbuhan pada 35 oC, 40 oC, dan 45 oC. 

Aktivitas enzim diukur pada hari ke 1, 2, 3, 4, dan 5. 

 

Penentuan Aktivitas Enzim 

Penentuan aktivitas protease merujuk pada metode yang dikembangkan oleh Sigma Aldrich,  5 mL kasein 1% 

diinkubasi selama 5 menit pada 40 oC. Setelah itu ditambahkan 1 mL ekstrak kasar enzim, diinkubasi selama tepat 10 

menit pada temperatur 40 oC. Reaksi enzimatis dihentikan dengan penambahan 5 mL larutan TCA 0,11 M, kemudian 

ditambahkan 1 mL larutan buffer. Supernatan disentrifuse pada 10.000 rpm selama 10 menit. Sentrat diambil 2 mL, 

ditambahkan 5 mL larutan Na2CO3 0,5 M dan 1 mL reagen Folin Ciocalteu (Lowry, 1951), kemudian dikocok 

homogen dan diinkubasi pada temperatur 40 oC selama 30 menit. Absorbansi larutan diukur pada panjang gelombang 

660 nm (Anson & Mirsky, 1932). 

Penentuan Temperatur Optimum Aktivitas Protease Alkali 

Temperatur optimum aktivitas protease alkali ditentukan melalui pengukuran aktivitas enzim pada berbagai 

variasi temperatur (30 oC; 35 oC; 40 oC; 45 oC; 50 oC), sedangkan penentuan pH optimum aktivitas protease alkali 

dilakukan dengan memvariasi pH buffer pada pH 7, 8, 9, dan 10. Buffer pH 7 – 9 menggunakan buffer Tris HCl 50 

mM, sedangkan pada pH 10 menggunakan buffer Glisin NaOH 50 mM.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Regenerasi Bakteri Bacillus Sp dan Validasi Protease Ekstraseluler  
 

Regenerasi Bacillus Sp dilakukan pada media LB (Luria Bertani) + skim padat karena pada media LB + skim 

zona bening yang terbentuk di sekitar koloni akibat aktivitas protease ekstraseluler dapat teramati dengan baik. 

Penambahan susu skim pada media LB menggunakan susu skim tanpa lemak untuk menghindari potensi sekresi enzim 

lipase oleh bakteri isolat 2B. Hasil dari regenerasi Bacillus Sppada media LB + skim dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1 (a) Kultur Murni Bacillus Sp Pada Media NA, (b) Hasil Regenerasi Bacillus SpPada Media LB+ skim 

                   Setelah Inkubasi Pada 25 oC Selama 3 Hari 

 

Optimasi Jenis Sumber Nitrogen dan Karbon Untuk Memproduksi Protease Alkali Dari Isolat 2B 

 

Jenis sumber  nitrogen organik yang divariasikan  pada media pertumbuhan berpengaruh pada waktu produksi 

dan aktivitas protease optimum yang  dihasilkan Bacillus Sp seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Aktivitas Protease Dari Bacillus Sp Pada Berbagai Jenis Sumber Nitrogen dan Sumber  

                  Karbon Sukrosa 

Pada media yang mengandung tepung kedelai, beef extract, susu skim, dan yeast extract, Bacillus Spmampu 

menghasilkan protease dengan aktivitas maksimal pada hari kelima, sedangkan pada media dengan jenis nitrogen 

berupa pepton dan tripton, aktivitas protease optimum didapatkan pada hari keempat. Hal ini disebabkan protein yang 

terkandung dalam tryptone merupakan digested casein dan pepton adalah digested animal, keduanya mengandung 

protein yang telah didegradasi sehingga perombakan menjadi asam amino lebih cepat. Protein yang terdapat dalam 

tepung kedelai, susu skim, beef extract, dan yeast extract masih sangat kompleks, sehingga untuk dapat digunakan 

sebagai sumber nutrisi, terlebih dahulu perlu diuraikan menjadi asam- asam aminonya. Hasil penentuan jenis sumber 

nitrogen terbaik ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Banerjee dkk (1999), Nadeem dkk (2008), dan 

Nilegaonkar dkk (2006) yang melaporkan bahwa beberapa spesies dari genus Bacillus mampu menghasilkan protease 

secara optimum pada media yang mengandung tepung kedelai. 

Pada penentuan jenis sumber karbon terbaik aktivitas protease yang dihasilkan Bacillus Sp bervariasi pada 

media dengan berbagai jenis karbon. Produksi protease alkali optimum pada media yang mengandung jenis sumber 

karbon berupa laktosa, galaktosa, dan glukosa dihasilkan pada hari kedua, sedangkan pada media yang mengandung 

sukrosa, aktivitas protease tertinggi didapatkan pada hari kelima. Hasil penentuan jenis sumber karbon optimum dapat 

dilihat pada Gambar 3. Bacillus Sp diduga mampu beradaptasi lebih cepat pada media yang mengandung laktosa atau 

galaktosa daripada sukrosa karena monomer penyusun laktosa dan sukrosa berbeda. Laktosa tersusun dari galaktosa 

dan glukosa, sedangkan sukrosa tersusun dari fruktosa dan glukosa. 
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Gambar 3 Aktivitas Protease Dari Bacillus SpPada Berbagai Jenis Karbon dan Jenis Nitrogen 

                                  Tepung Kedelai 

 

Perbandingan Produksi Protease Alkali Pada pH 7 dan pH 9 

Aktivitas protease alkali yang dihasilkan oleh Bacillus Sppada pH 7 dan pH 9 memiliki nilai yang berbeda. 

Pada Gambar 4 ditunjukkan bahwa aktivitas protease alkali yang dihasilkan pada media pH 9 lebih tinggi daripada 

media pH 7 selama pengukuran hari ke 1, 2, 3, dan 4. Bacillus Sp lebih mampu memproduksi protease alkali pada pH 9 

daripada pH 7, sehingga dapat diduga bahwa Bacillus Spmerupakan bakteri alkalofil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Perbandingan Produksi Protease Alkali pada pH 7 dan pH 9 

Perbandingan Produksi Protease Alkali Pada Beberapa Temperatur Inkubasi 

 

Temperatur lingkungan mempengaruhi pertumbuhan sel bakteri dan aktivitas metabolismenya. Pada variasi 

temperatur 35 oC, 40 oC, dan 45 oC, aktivitas protease alkali yang dihasilkan Bacillus Spberbeda secara signifikan, 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5.  Perbandingan Produksi Protease Alkali Pada Berbagai Temperatur Inkubasi 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa Bacillus Spmampu memproduksi protease dengan aktivitas 

tertinggi pada lingkungan dengan temperatur 35 oC. Pada temperatur 45 oC bakteri tidak dapat melakukan metabolisme 

dengan baik sehingga produksi enzim protease alkali pada temperatur 45 oC menunjukkan nilai aktivitas yang sangat 

rendah. 
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Penentuan pH dan Temperatur Optimum Aktivitas Protease Alkali dari Isolat 2B 

 

Aktivitas enzim bergantung pada struktur tiga dimensinya. Struktur tiga dimensi enzim sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan, diantaranya temperatur dan pH. Pada  Gambar 6 menunjukkan pengaruh temperatur terhadap aktivitas 

protease alkali. 

 

Gambar 6. Pengaruh Temperatur Inkubasi Terhadap Aktivitas Ekstrak Kasar Protease Alkali 

 

Selain temperatur, nilai pH juga mempengaruhi aktivitas protease. Enzim memiliki aktivitas protease optimum 

pada pH tertentu. Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan pH optimum aktivitas  

protease alkali yang dihasilkan Bacillus Sp adalah pH 9. Hal ini disebabkan pada pH 9 asam- asam amino protease 

alkali yang dihasilkan Bacillus Sp berada pada konsisi protonasi yang memnungkinkan pembentukan struktur 3D yang 

paling sesuai untuk mengkatalisis reaksi hidrolisis protein.. 

 
Gambar 7. Aktivitas Protease Alkali Pada Berbagai Nilai pH 

 

Profil Protein Menggunakan SDS PAGE 

Profil kandungan protein dalam  ekstrak kasar enzim dilakukan dengan melihat pita protein dari hasil SDS 

PAGE. Hasil dari SDS PAGE dapat dilihat pada Gambar 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Hasil Elektroforesis Ekstrak Kasar Protease Bacillus Spyang Telah Dipekatkan, (1) media kedelai 

(kontrol), sampel dengan kadar protein (2) 4 mg/mL, (3) 3 mg/mL, dan (4) 2 mg/mL 

64 kDa 

(2) (3) (4) 

60 kDa 
53 kDa 

47 kDa 

40 kDa 
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23 kDa 
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Pita- pita yang terbentuk pada sumur (2) lebih jelas daripada sumur (3) dan (4). Sampel pada sumur (2), (3) , 

dan (4) mempunyai kadar protein berturut- turut sebesar 4 mg/mL, 3 mg/mL, dan 2 mg/mL. Pita protein yang muncul 

konsisten di ketiga sumur tersebut dibandingkan dengan profil protease dari Bacillus lain, yaitu 50 kDa dari Bacillus 

subtilis (Padmapriya dkk, 2012), 52 kDa dari Bacillus sp N- 40 (Sevinc & Dermican, 2011), 20; 35; 45 kDa dari 

Bacillus subtilis (Geethanjali & Subash, 2011), 30,9 kDa dari Bacillus sp. termofil HS08 (Huang dkk, 2006), 45 dan 36 

kDa dari Bacillus cereus MCM B-326 (Nilegaonkar dkk, 2006). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian dapat disimpulkan pada tahap optimasi produksi jenis sumber 

nitrogen yang terbaik adalah tepung kedelai dan sumber karbon sukrosa, kondisi optimum produksi pada pH 9 dan 

temperatur inkubasi 35 oC. Karakteristik ekstrak kasar protease alkali yang dihasilkan Bacillus Spdiantaranya 

mempunyai aktivitas optimum pada pH 9 dan temperatur 40 oC, dapat didenaturasi dengan penambahan TCA 0,11 M 

dan direnaturasi dengan pemanasan pada temperatur ±94 oC, berdasarkan hasil SDS PAGE ekstrak kasar Bacillus 

Spmemiliki protein- protein utama dengan berat molekul ±23 kDa, ±34 kDa, ±40 kDa, ±47 kDa, ±53 kDa, ±60 kDa, 

dan ±64 kDa. 
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