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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia yang 

telah dilimpahkan sehingga kegiatan Seminar dan Rapat Tahunan (SEMIRATA)-BKS PTN 

Bidang MIPA Wilayah Barat tahun 2017 dapat dilaksanakan secara baik.  

Kegiatan SEMIRATA-BKS PTN Bidang MIPA Wilayah Barat tahun 2017 yang 

diamanahkan kepada Universitas Jambi sebagai penyelenggara dilaksanakan secara gabungan 

oleh Fakultas Sains dan Teknologi  (FST) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP). Kegiatan telah dilaksanakan dengan sukses pada tanggal 12-14 Mei 2017 di Ratu 

Conference Hotel dan Swiss Bellin Hotel Jambi. Salah satu program utama adalah Seminar 

Nasional Sains dan Pendidikan MIPA dengan tema: “Peran Sains Teknologi dan Pendidikan 

MIPA dalam Menopang Sainspark, Teknopark serta Geopark berbasis Agroindustri dan 

Lingkungan”.  

Sesi pleno seminar di Ratu Conference Center dipaparkan materi oleh dua pembicara 

utama yaitu akademisi Dr. Ir Yunus Kusumahbrata, M.Sc (Staf Ahli Kementerian ESDM)  

dan praktisi/birokrat  Dr. H. Syahrial, M.P., (Bupati Tajung Jabung Barat Prov. Jambi). 

Materi yang disajikan berisi topik Pengembangan Geopark, Teknopark dan Sainspark di 

Indonesia. Selain daripada itu, sesi paralel telah dipresentasikan secara oral lebih dari 600 

judul makalah hasil penelitian yang disampaikan dalam 40 ruang seminar secara paralel. 

Dalam kegiatan komunikasi ilmiah secara langsung ini juga telah dimanfaatkan untuk 

menjalin jejaring agar lebih bersinergi dalam pengembangan Sains dan Pendidikan MIPA ke 

masa mendatang.  

Supaya komunikasi ilmiah yang baik ini dapat juga tersampaikan ke komunitas ilmiah 

lain yang tidak dapat hadir pada kegiatan seminar, panitia memfasilitasi untuk menerbitkan 

makalah dalam bentuk Prosiding. Panitia juga tetap memberi kesempatan kepada peserta 

yang akan menerbitkan makalahnya di jurnal ilmiah, sehingga tidak seluruh materi yang 

disampaikan pada seminar diterbitkan dalam prosiding ini. Dalam proses penerbitan 

prosiding ini, panitia telah banyak dibantu oleh Tim Reviewer dan Tim Editor yang 

dikoordinir oleh Drs. Maison, M.Si., Ph.D,  yang telah dengan sangat intensif mencurahkan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan proses plagiarism check, review, dan editing. 

Untuk itu, panitia menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Namun, panitia juga 

menyampaikan permohonan ma’af karena dengan sangat banyaknya makalah yang akan 

diterbitkan dalam prosiding ini, waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan prosiding ini 

cukup lama, dan penerbitan prosiding tidak dilakukan dalam satu buku tetapi dalam empat 

buku prosiding. Semoga penerbitan prosiding ini selain SEMIRATA-BKS PTN Bidang 

MIPA Wilayah Barat tahun 2017 bermanfaat bagi para pemakalah dan penulis, juga dapat 

bermanfaat dalam pengembangan Sains dan Pendidikan MIPA di Indonesia. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Jambi, Dekan FST dan 

FKIP Universitas Jambi, Ketua Forum Rektor BKS wilayah Barat, Ketua BKS-MIPA 

Wilayah Barat, panitia dan semua pihak yang ikut menyukseskan acara semirata.  

 

       Jambi, 2 Oktober 2017 

       Ketua Panitia 

 

 

 

       Dr. Kamid, M.Si 
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ABSTRAK 

Penelitian Ini Akan Dilakukan Pada Kelompok Tani Subur Untuk 

Mengetahui Gambaran Gangguan Kesehatan Terhadap Penyemprot 

Pestisida Yang Menggunakan Bahan Nabati Pada Tanaman Padi Di 

Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang 

Bedagai Tahun 2016 dan di lakukan pada bulan Oktober 2015 – 

Maret 2016. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kesehatan 

yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Populasi ini adalah 

kelompok tani subur di Desa Lubuk Bayas sebanyak 41 orang. 

Sampel penelitian adalah total populasi  pada kelompok tani subur di 

Desa Lubuk Bayas yaitu sebanyak 41 orang. Metode pengumpulan 

data primer menggunakan metode wawancara dengan kuesioner dan 

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa 

Lubuk Bayas. Bahan pestisida nabati yang digunakan terdiri dari 

sereh wangi, jengkol, pete , daun sirih, daun jambu air, pinang muda, 

daun mindi dan urin sapi dicampur didalam ember biarkan 3 minggu. 

Kemudian disaring ambil filtranya sejumlah 200cc dicampur air 14 

liter maka  siap untuk disemprotkan ke tanaman padi setelah 

dimasukan ke alat semprot gendong. Pestisida nabati siap untuk 

digunakan untuk memyemprot hama, menghasilkan bau yang spesifik 

sehingga sangat menganggu kesehatan.Hasil penelitian gangguan 

kesehatan pada petani penyemprot pestisida nabati diperoleh menjadi 

2 kelompok yaitu sejumlah 68,3% keracunan ringan berupa sakit 

perut, mata kabur, sakit dada, diare, pusing, keringat berlebihan, 

sakit kepala, sakit otot dan kram serta mual  dan muntah dan 31,7% 

keracunan sedang berupa sempoyongan, susah tidur, badan lemah, 

kejang otot, susah konsentrasi dan gelisah terus menerus. Disarankan 

pada penyemprot pestisida nabati agar menggunakan Alat Pelindung 

Diri Lengkap yaitu topi, masker, kacamata, sarung tangan, baju 

lengan panjang, celana panjang, sepatu boot dan melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara berkala. 

 

Kata kunci : Penyemprot Pestisida Nabati, Pestisida Organik, Gangguan kesehatan 

 

PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan faktor sangat penting bagi produktivitas dan penigkatan 

produktivitas tenaga kerja selaku sumber daya manusia. Kondisi kesehatan yang baik 

merupakan potensi untuk meraih produktivitas kerja yang baik pula. Pekerjaan yang 

menuntut produktivitas kerja tinggi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kerja dengan kondisi 
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kesehatan prima. Sebaliknya keadaan sakit atau gangguan kesehatan menyebabkan tenaga 

kerja tidak atau kurang produktif dalam melakukan pekerjaannya (Suma’mur,2009). 

Sebagai Negara agraris, penggunaan pestisida di Indonesia cukup tinggi. Pada tahun 

2006 tercatat sekitar 1.336 formulasi dan 402 bahan aktif pestisida telah didaftarkan untuk 

mengendalikan hama di berbagai bidang komoditi. Hasil penelitian Pesticide Action Network 

Asian and the Pasific (PANAP) tentang bahaya pestisida di Wonosobo, Jawa Tengah sebagai 

bagian pemantauan di kawasan Asia, pada Agustus-Oktober 2008 menunjukkan bahwa 6 

orang terdiri dari 2 perempuan dan 4 laki-laki dari 10 responden mengalami gangguan 

kesehatan (Purwati, 2010). 

Adanya berbagai akibat disamping penggunaan pestisida tersebut, pemerintah 

mengeluarkan beberapa peraturan. Tahun 1986 dikeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 

1986 tentang penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan larangan peredaran dan 

penggunaan 57 jenis pestisida untuk tanaman padi. Program PHT sendiri mulai dilaksanakan 

tahun 1989. Subsidi pestisida pun dihapuskan sejak bulan Januari 1989 (Wudianto, 2007). 

Pestisida nabati lebih dikenal di masyarakat Desa Lubuk Bayas dengan sebutan 

pestisida organik dikarenakan hasil panen mereka sudah termasuk pangan organik yang 

kegiatannya untuk mensukseskan pertanian organik. Petani di Desa Lubuk Bayas merupakan 

petani binaan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dan dinas 

pertanian Kabupaten Serdang Bedagai. Dahulu budidaya tanaman padi di Desa Lubuk Bayas 

menggunakan pupuk sintetis, akan tetapi sejak tahun 2010 sebagian petani sudah mulai 

menggalakkan pertanian organik dengan menggunakan pestisida nabati. Hal itu disebabkan 

sebagian petani telah meningkat pengetahuannya dan juga bahan baku untuk pembuatan 

pestisida nabati cukup tersedia. Terdapat 3 varietas padi di Desa Lubuk bayas untuk beras 

organik ini yaitu Cintanur dengan tinggi tanaman 125 cm, Panen wangi dengan tinggi 

tanaman 100 cm, dan Ciherang dengan tinggi tanaman 90 cm. 

Hampir semua petani tidak memakai APD (Alat Pelindung Diri) secara lengkap. 

Mereka hanya memakai topi, baju lengan panjang, celana panjang dan sepatu boot bahkan 

ada pekerja yang tidak memakai sepatu boot dengan alasan kondisi tanah yang digenangi air 

dan tinggi tanaman padi membuat ketidaknyamanan di dalam melakukan pekerjaan. Selain 

itu para petani menganggap bahwa bahan pestisida yang digunakan tidak berbahaya karena 

berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tanpa tambahan bahan kimia. Selain itu pestisida nabati 

merupakan penemuan yang baru, untuk teori penggunaan alat pelindung diri khusus 

pengguna pestisida nabati serta gangguan kesehatan akibat pestisida nabati ini belum ada. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui hubungan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan gangguan 

kesehatan pada kelompok tani subur pengguna pestisida nabati Kabupaten Serdang Bedagai 

Tahun 2016. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kesehatan yang menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan pada kelompok tani subur di Desa Lubuk 

Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 dan di lakukan pada 

bulan Oktober 2015 – Maret 2016. 

Populasi dari penelitian ini adalah kelompok tani subur di Desa Lubuk Bayas 

sebanyak 41 orang. Sampel penelitian adalah total populasi (total sampling) pada kelompok 

tani subur di Desa Lubuk Bayas yaitu sebanyak 41 orang. 

Metode pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara serta pembagian 

kuesioner dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Lubuk Bayas. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian dilapangan, pestisida yang dipakai di Kelompok Tani Subur 

yaitu pestisida nabati dengan bahan dasar serai wangi yang mengandung bahan kimia terdiri 

dari sitral, sitronela, geraniol, mirsena, nerol, farnesol methyl heptanol, dan diptena efeknya 

terhadap manusia apabila larutan serai wangi terlalu pekat dapat menyebabkan iritasi kulit. 

Bahan dasar mindi yang mengandung bahan kimia terdiri dari margosin, glikosida flavonoid, 

dan aglikon dan efeknya terhadap manusia belum ditemukan. Lalu bahan dasar sirih yang 

mengandung eugenol, methyl eugenol, karvakrol, kavikol, alil katekol, kavibetol, sineol, 

estragol, karoten, tiamin, riboflavin, asam nikotinat, dan tanin yang efeknya terhadap manusia 

belum diketahui karena selama ini daun sirih merupakan tanaman herbal yang sangat baik 

untuk digunakan oleh manusia. Bahan dasar jengkol yang mengandung saponin, flavonoida, 

tanin, asam jengkolat, ureum, dan belerang dan efeknya terhadap manusia adalah asam 

jengkolat yang dapat menyebabnya gangguan kesehatan dengan tingkat keracunan ringan 

seperti nyeri pinggang dan nyeri pada perut (Sudarmo dan Mulyaningsih,2014). Serta bahan 

tambahan urine sapi pada pestisida nabati yang mengandung unsure hara seperti nitrogen, 

fosfor, kalium yang ketiga unsur tersebut adalah unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman. 

Cara pembuatan pestisida nabati dengan menumbuk seluruh bahan dasar diatas di dalam 

lumpang dicampur dengan urin sapi lalu di masukkan kedalam ember plastik, ditutup dan 

dibiarkan selama 3 minggu. Setelah itu ramuan pestisida yang sudah jadi larutannya di 

pisahkan dengan ampas lalu diambil 200cc untuk di campurkan dengan 14 liter air dan 

dimasukkan kedalam alat penyemprot pestisida gendong setelah itu ramuan siap untuk di 

aplikasikan pada tanaman padi. Bau yang khas dapat mencegah datangnya hama, oleh karena 

itu pestisida nabati harus memliki bau yang tidak sedap untuk mencegah datangnya hama. 

Pemanfaatan pestisida nabati dalam kegiatan bertani dianggap sebagai cara 

pengendalian hama yang ramah lingkungan sehingga diperkenankan penggunaannya dalam 

pertanian organik. Namun, pengembangan pestisida nabati di Indonesia menghadapi 

beberapa kendala, yaitu reaksinya relatif lambat dalam mengendalikan hama, berbeda dengan 

pestisida kimia sintetis yang berlangsung relatif cepat. Walaupun pengggunaan pestisida 

nabati menimbulkan residu relatif rendah pada bahan makan dan lingkungan serta dianggap 

lebih aman dari kimia sintetis, tetapi frekuensi penggunaannya menjadi lebih tinggi. 

Tingginya frekuensi penggunaan jenis pestisida ini karena sifatnya mudah terurai di alam 

sehingga memerlukan pengaplikasian yang lebih sering (Kardinan, 2004). Suatu ramuan 

pestisida nabati yang berhasil baik di suatu tempat belum tentu hasil yang baik pula di tempat 

lainnya karena ramuan pestisida nabati bersifat site specific (khusus lokasi). Salah satu 

penyebabnya adalah pada tumbuhan yang sama, tetapi jika tumbuh di lingkungan yang 

berbeda maka kandungan bahan aktifnya pun dapat berbeda pula.Gangguan kesehatan yang 

dialami dari 41 sampel dengan tingkat keracunan ringan sebanyak 28 orang (68,3%), 

keracunan sedang 13 orang (31,7%). Dikarenakan bahan dari pestisida nabati aman 

digunakan tidak menyebabkan keracunan pada tanaman dan juga manusia serta produk yang 

dihasilkan menjadi sehat dan bebas residu. 

Gangguan kesehatan dengan tingkat keracunan ringan paling banyak gejala yang 

dialami seperti keringat berlebihan sebanyak 34 orang (82,9%), pusing sebanyak 32 orang 

(78%), sakit kepala sebanyak 29 orang (70,7%) serta sakit otot dan kram sebanyak 29 orang 

(70,7%). Gejala tersebut banyak di rasakan oleh responden karena jika menghirup bau tidak 

sedap pestisida nabati terlalu lama menyebabkan pusing dan juga kondisi tanaman padi yang 

cukup tinggi sehingga saat penyemprotan resiko terhirup lebih tinggi, serta beratnya beban 

alat pompa membuat responden sering merasakan sakit otot dan kram. Biasanya sering 
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merasa keluhan pada saat frekuensi yang banyak dalam penyemprotan di pagi hari, 

malamnya mereka sering sakit kepala dan pusing. 

Gangguan kesehatan dengan tingkat keracunan sedang paling banyak gejala yang di 

alami seperti sempoyongan sebanyak 9 orang (22%) dan susah tidur sebanyak 8 orang 

(19,5%) ini dikarenakan gejala keracunan ringan yang di alami responden seperti diatas 

sudah sering di alami sehingga gejala lanjutan yang mengakibatkan responden mengalami 

gejala yang lebih berat seperti sempoyongan dan akhirnya susah tidur. Dalam hal ini dapat 

dilihat bahwa ketika frekuensi terlalu banyak dalam menyemprot setiap harinya maka dalam 

jangka 1-2 minggu mereka mengalami gejala lanjutan seperti sempoyongan dan susah tidur 

pada malamnya.  

 

KESIMPULAN 

Gangguan kesehatan pada petani pestisida nabati dengan tingkat keracunan ringan sebanyak 

27 orang (65,9%), yang mengalami gangguan kesehatan dengan tingkat keracunan sedang 

sebanyak 13 orang (31,7%) dan petani pestisida yang menggunakan APD lengkap 1 orang 

mengalami gangguan kesehatan dengan tingkat keracunan ringan. 

 

SARAN 

Pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengetahui derajat kesehatan para kelompok 

tani subur pengguna pestisida nabati.Petani pestisida nabati menggunakan APD lengkap 

seperti topi, masker, kacamata, sarung tangan, baju lengan panjang, celana panjang, dan 

sepatu boot agar tidak terganggu kesehatan. 
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ABSTRAK  

Telah dilakukan pembuatan dan uji aktivitas antioksidan krim 

berbahan aktif nanopartikel ZnO yang disintesis dengan capping 

agent ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis. Krim dibuat dengan 

mencampurkan fase minyak (virgin coconut oil, asam stearat dan setil 

alkohol) dan fase air (trietanolamin dan akuades), kemudian 

ditambahkan bahan pengawet dan bahan aktif. Uji aktivitas 

antioksidan krim dilakukam dengan metode peredaman DPPH. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai pH dan viskositas krim berada 

pada rentang nilai yang sesuai dengan SNI untuk tabir surya, yaitu 

pada rentang pH 4,5 – 8 dan viskositas 2.000 – 50.000 centipoise. 

Hasil uji aktivitas antioksidan krim menunjukkan nilai IC50 terkecil 

pada krim yang ditambahkan bahan aktif nanopartikel ZnO yang 

disintesis dengan capping agent ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis 

dan vitamin E yaitu sebesar 7.030,83 ppm.  

 

Keywords: Nanopartikel ZnO, Krim tabir surya, Antioksidan, DPPH, IC50 

 

PENDAHULUAN  
Sinar Matahari yang mengandung UV-A mampu mencapai lapisan terdalam dari 

epidermis dan dermis kulit dan menyebabkan terbentuknya Reactive Oxygen Species (ROS) 

yang mampu menghambat struktur dan fungsi DNA. Efek yang paling berbahaya dari 

terpaparnya radiasi UV-A adalah terjadinya kanker kulit [1]. Sehingga diperlukan 

perlindungan yang dapat mengatasi paparan sinar matahari yang berlebih. Tabir surya 

merupakan pelindung yang efektif untuk mencegah terpaparnya kulit oleh radiasi UV-A dan 

UV-B. Keefektifan aktivitas proteksi tabir surya biasanya ditunjukkan dengan Sun Protector 

Factor (SPF). SPF memiliki hubungan erat dengan proteksi yang dilakukan pada radiasi UV-

B. Untuk menghasilkan tabir surya yang tidak hanya melindungi bagian luar kulit akibat 

paparan radiasi UV-B, dan mampu menangkal aktivitas ROS yang menjadi penyebab kanker 

kulit, maka ke dalam tabir surya harus ditambahkan zat yang berperan sebagai antioksidan. 

Antioksidan mampu mendeaktivasi level produksi ROS selama penyinaran UV [2,3]. 

Material anorganik, seperti logam oksida, memiliki kemampuan untuk mendeaktivasi 

aktivitas radikal bebas, seperti radikal bebas DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl). 

Nanopartikel ZnO dengan berat 250 mg mampu meredam lebih dari 91% aktivitas radikal 

bebas DPPH yang ditandai dengan perubahan warna ungu tua pada DPPH menjadi kuning 

pucat [4]. Semakin kecil ukuran partikel logam oksida, maka kemampuan untuk meredam 

aktivitas radikal bebas semakin besar [5]. 

Agregasi partikel membuat penurunan terhadap efektivitas kerja dari material. Untuk 

mencegah timbulnya agregat partikel, perlu ditambahkan capping agent yang mampu 
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menstabilkan ukuran material pada saat proses sintesis. Ekstrak tanaman yang mengandung 

senyawa metabolit sekunder di dalamnya, saat ini menjadi tren digunakan sebagai capping 

agent, karena sifatnya yang ramah lingkungan [6]. Hibiscus rosa-sinensis (kembang sepatu) 

merupakan tanaman yang di bagian bunga, daun, dan akarnya terkandung senyawa metabolit 

sekunder, seperti tanin, flavonoid, terpenoid, dan alkaloid [7]. Untuk itu, pada penelitian ini 

dipelajari pengaruh penambahan nanopartikel ZnO yang disintesis dengan capping agent 

ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis (kembang sepatu) terhadap aktivitas antioksidan krim. 

 

KAJIAN LITERATUR  

Sifat material secara umum berubah dalam ukuran nanometer. Mengingat pentingnya 

mengubah ukuran material menjadi berskala nanometer, maka diperlukan capping agent yang 

mampu menjaga kestabilan ukuran agar tidak terjadi agregasi menjadi penting. Capping 

agent yang berasal dari tumbuhan mampu mengontrol ukuran partikel dengan membatasi 

pertumbuhan partikel dan mengeliminasi kerusakan permukaan partikel yang akan 

mempengaruhi sifat optis kristal nanopartikel [8]. 

Nanopartikel ZnO telah banyak disintesis dengan menggunakan capping agent yang 

berasal dari alam. Penelitian sebelumnya,  berhasil disintesis nanopartikel ZnO dengan 

capping agent ekstrak daun Kalanchoe pinnata dengan metode sonokimia. Hasil XRD (X-

Ray Difraction) menunjukkan naopartikel dengan kristalinitas yang baik dan terlihat pula 

penurunan ukuran partikel nanopartikel ZnO menjadi 36,2 nm jika dibandingkan dengan 

ukuran nanopartikel ZnO yang disintesis tanpa menggunakan capping agent [8]. Kemudian, 

dengan metode hidrotermal, juga telah berhasil disintesis nanopartikel ZnO dengan capping 

agent ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis. Ukuran partikel ZnO yang dihasilkan melalui 

biosintesis pada penambahan 5 gram ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis adalah sebesar 

27,26 nm. Ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis berhasil menjaga ukuran partikel ZnO agar 

tetap pada ukurannya dan mencegah terjadinya agregat [9].  

Radikal bebas merupakan atom atau molekul yang bersifat sangat reaktif dan tidak 

stabil karena memiliki elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas biasanya terbentuk 

karena adanya radiasi sinar UV. Atom atau molekul pada radikal bebas akan bereaksi dengan 

senyawa disekitarnya untuk mencapai kestabilan dan dan reaksi tersebut akan terus 

berlangsung. Jika tidak dihentikan akan menimbulkan berbagai penyakit [10]. Antioksidan 

merupakan inhibitor radikal bebas yang mampu menghilangkan atau menahan reaksi radikal 

bebas [10,11]. Metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) adalah salah satu metode yang 

paling populer untuk memperkirakan aktivitas senyawa yang berperan sebagai  antioksidan. 

Bila suatu senyawa memiliki aktivitas antioksidan, maka senyawa tersebut mendonorkan 

elektron yang dimilikinya kepada DPPH yang ditandai dengan perubahan warna ungu tua 

pada larutan DPPH menjadi kuning pucat [12]. 

Selain melalui pengamatan perubahan warna larutan secara visual, aktivitas 

antioksidan juga perlu diketahui secara kuantitatif dengan menentukan nilai IC50 (50-percent 

inhibitory concentration). Nilai IC50 merupakan besarnya konsentrasi antioksidan yang dapat 

menghambat aktivitas radikal bebas sebanyak 50%. Untuk mendapatkan nilai IC50, perlu 

diukur nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis, lalu didapatkan 

persentase inhibisinya. Persentase inhibisi merupakan nilai yang menggambarkan 

kemampuan antioksidan dalam menghambat radikal bebas. persenase inhibisi akan diplotkan 

pada kurva kalibrasi bersama dengan variasi konsentrasi antioksidan yang dibuat. Dari kurva 

kalibrasi inilah akan didapatkan nilai IC50. Semakin kecil nilai IC50, maka semakin besar 

aktivitas antioksidan yang dimiliki oleh suatu antioksidan [12]. 

Pada penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa ZnO dengan ukuran partikel rata-rata 

46,49 nm mampu meredam aktivitas radikal bebas DPPH. Seiring dengan bertambahnya 

konsentrasi nanopartikel ZnO yang direaksikan dengan radikal bebas DPPH, maka 



1366 

 

absorbansinya semakin menurun. Menurunnya absorbansi sampel menyebabkan persentase 

inhibisi nanopartikel ZnO terhadap radikal bebas DPPH mengindikasikan bahwa nanopartikel 

ZnO mampu meredam aktivitas radikal DPPH. Pada berat nanopartikel ZnO sebesar 250 mg, 

lebih dari 91% aktivitas radikal bebas mampu diredam (Gambar 2) [4,13]. Semakin kecil 

ukuran partikel, maka material anorganik, seperti logam oksida, dapat meredam aktivitas 

radikal bebas dengan lebih baik. Partikel Fe2O3 yang berukuran 0,25 - 0,5 µm mampu 

meredam lebih dari 50% aktivitas radikal bebas DPPH dibandingkan partikel Fe2O3 yang 

berukuran 0,8 – 1 µm dan partikel Fe2O3 yang berukuran 0,8 – 5 µm [5]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Aktivitas Antioksidan Nanopartikel ZnO dengan Variasi Konsentrasi 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peralatan gelas, cawan penguap, 

lumpang, alu, botol semprot, pot obat, aluminium foil, termometer Fison, penangas air, 

hotplate (Stuart), pH meter (Ohaus), neraca analitik (Sartorius), viskometer Brookfield, dan  

Biospektrometer. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi akuades, VCO (virgin coconut 

oil) (Vico Bagoes), setil alkohol, asam stearat, TEA (triethanolamine), metil paraben, propil 

paraben, nanopartikel ZnO yang disintesis dengan ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis, 

vitamin E (Natur-E), metanol  (p.a.) (Merck), vitamin C p.a.  (Merck), dan DPPH p.a. (Sigma 

Aldrich). 

 

Prosedur Kerja 

Krim dibuat  dengan  metode  pelelehan, dengan mencampurkan fase air dan fase 

minyak ke dalam lumpang yang berada dalam keadaan hangat, lalu diaduk  dengan alu 

hingga campuran tersebut homogen. Kemudian ke dalam basis krim ditambahkan bahan 

pengawet, nanopartikel ZnO yang disintesis dengan ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis 

sebagai  zat  aktif (F2) [8]. Formulasi krim yang dibuat dapat dilihat pada Tabel 1. Prosedur 

yang sama dilakukan untuk pembuatan krim krim tanpa bahan aktif (F0), krim berbahan aktif 

vitamin E (F1), dan krim berbahan aktif nanopartikel ZnO yang disintesis dengan capping 

agent ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis dan vitamin E (F3). Formulasi krim dapat dilihat 

pada  
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Tabel 1.Formulasi uji coba krim tabir surya nanopartikel ZnO 

Nama Zat 
Formula Uji Coba (% b/b) 

F0 F1 F2 F3 

VCO (virgin 

coconut oil) 
24,30 24,30 24,30 24,30 

Setil alcohol 2 2 2 2 

Asam stearat 8 8 8 8 

TEA 

(triethanolamine) 
2 2 2 2 

Nanopartikel 

ZnO yang 

disintesis dengan 

Capping Agent 

Ekstrak Daun 

Hibiscus  rosa-

sinensis 

- - 0,5 0,5 

Metil paraben 0,18 0,18 0,18 0,18 

Propil paraben 0,02 0,02 0,02 0,02 

Vitamin E - 1 - 1 

akuades 
add 

100% 
add 100% add 100% add 100% 

Keterangan:  F0 (krim tanpa bahan aktif), F1 (krim berbahan aktif vitamin E, F2 (krim 

berbahan aktif nanopartikel ZnO yang disintesis dengan capping agent ekstrak daun Hibiscus 

rosa-sinensis), F3 (krim berbahan aktif nanopartikel ZnO yang disintesis dengan capping 

agent ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis dan vitamin E) 

 

Analisis kualitas krim dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap homogenitas, 

pengukuran pH, dan pengukuran viskositas. Uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan 

melakukan pembuatan larutan DPPH 0,1 mM, optimasi panjang gelombang DPPH, dan 

pembuatan larutan uji krim. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan Krim 

Krim dibuat dengan beberapa variasi formula krim, yaitu F0 (krim tanpa bahan aktif), 

F1 (krim berbahan aktif vitamin E), F2 (krim berbahan aktif nanopartikel ZnO yang disintesis 

dengan capping agent ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis), dan F3 (krim berbahan aktif 

nanopartikel ZnO yang disintesis dengan capping agent ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis 

dan vitamin E). 

Pengamatan secara visual krim dilakukan selama 28 hari dan diamati sekali setiap 

minggunya. Pada pengamatan hari ke-0 hingga hari ke-28, sediaan F0 dan F1 memiliki 

tekstur yang lebih kental daripada sediaan F2 dan F3. Walaupun sediaan F2 dan F3 kurang 

kental, namun sediaan tersebut tetap merupakan emulsi yang dikategorikan sebagai krim atau 

sediaan semisolid.  

Pengamatan terhadap bau krim juga dilakukan pada hari ke-0 hingga hari ke-28. Pada 

pengamatan hari ke-0, semua krim yang telah dibuat menghasilkan bau khas dari VCO. Akan 

tetapi, pada pengamatan hari ke-7 hingga hari ke-28, krim yang dibuat tidak menghasilkan 

bau VCO lagi. Krim tanpa bahan aktif (F0) dan krim berbahan aktif vitamin E (F1) berwarna 

putih, sedangkan krim berbahan aktif nanopartikel ZnO yang disintesis dengan capping agent 

ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis (F2) dan krim berbahan aktif kombinasi nanopartikel 
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ZnO yang disintesis dengan capping agent ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis dan vitamin E 

(F3) yang telah dibuat berwarna putih tulang. 

 

Analisis Kualitas Krim 

Perlu dilakukan analisis kualitas krim untuk mengetahui sifat-sifat fisik krim yang 

telah dibuat. Analisis krim meliputi, pengamatan homogenitas, pengukuran pH, dan 

pengukuran viskositas krim.  

 

Pengamatan Homogenitas Krim 

Krim tanpa bahan aktif (F0) dan krim berbahan aktif vitamin E (F1) homogen saat 

dilakukan pengamatan dari hari ke-0 hingga hari ke-28. Pada saat dioleskan secara tipis dan 

merata di atas kaca arloji, tidak tampak adanya gumpalan padat pada keempat variasi krim. 

Hal ini menunjukkan bahwa krim yang dibuat homogen hingga hari ke-28.  

 

Pengukuran pH Krim 

Selama penyimpanan krim juga dilakukan pengukuran pH krim. Pengukuran pH 

dilakukan dengan menggunakan pH meter. pH yang terukur pada hari terakhir penyimpanan 

masih memenuhi rentang pH yang baik untuk kulit, yaitu 4,5-8. pH dengan rentang ukuran 

demikian merupakan pH sediaan yang sesuai dengan SNI tabir surya. 

 

Pengukuran Viskositas Krim 

Selama dilakukan penyimpanan krim, viskositas yang diukur cenderung mengalami 

penurunan. Walaupun mengalami penurunan nilai viskositas, tetapi nilai viskositas yang 

dihasilkan masih sesuai dengan nilai viskositas sediaan yang ditetapkan oleh SNI tabir surya, 

yaitu berada pada rentang 2.000-50.000 centipoise. 

 

Optimasi Panjang Gelombang Maksimum DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) 

Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan mengukur absorbansi 

larutan DPPH pada rentang panjang gelombang 515 nm hingga 520 nm [4]. Setelah 

dilakukan pengukuran dengan spektrofotometri, didapatkan serapan yang paling besar berada 

pada panjang gelombang 517 nm. 

 

Aktivitas Antioksidan Krim 

Jika dilihat dari hasil pengujian pada Tabel 2, hasil uji aktivitas antioksidan krim 

menunjukkan bahwa krim F0 memiliki nilai IC50 sebesar 11.493,33 ppm, krim F1 memiliki 

nilai IC50 sebesar 7.094 ppm, krim F2 memiliki nilai IC50 sebesar 10.232,5 ppm, dan F3 

memiliki nilai IC50 sebesar 7.030,83 ppm. Semua hasil IC50 menunjukkan angka yang sangat 

besar, karena sudah menginjak angka ribuan ppm. Dengan nilai IC50 yang demikian, dapat 

dikatakan bahwa aktivitas keempat krim tersebut tergolong rendah.  

Aktivitas antioksidan krim tergolong rendah karena pada jaringan kulit sering terjadi stres 

oksidatif, yaitu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dan 

antioksidan yang dipicu oleh dua kondisi umum, yakni kurangnya antioksidan dan kelebihan 

produksi radikal  bebas. Untuk menghadapi kondisi stres oksidatif, dibutuhkan antioksidan 

yang aktif dengan konsentrasi kecil, namun sudah memiliki kemampuan menetralisir radikal 

bebas dengan intensitas kuat [14]. Selain itu, sifat antioksidan yang tidak aktif juga 

disebabkan oleh kecilnya konsentrasi bahan aktif yang ditambahkan ke dalam krim, sehingga 

krim tidak mampu meredam aktivitas radikal bebas DPPH dengan lebih baik. 
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Tabel 2. Hasil pengujian aktivitas antioksidan krim 

Formula 
A 

blanko 

Konsentra

si (ppm) 
Asampel % Inhibisi IC50 

F0 0,438 

200  0,368 15,98 
11.49

3,33 

ppm 

400  0,362 17,35 

600  0,360 17,81 

800  0,358 18,26 

F1 0,478 

200  0,405 15,27 

7.094 

ppm 

400  0,395 17,36 

600  0,392 17,99 

800  0,388 18,83 

F2 0,970 

200  0,872 10,10 
10.23

2,5 

ppm 

400  0,868 10,52 

600  0,851 12,27 

800  0,848 12,58 

F3 0,998 

200  0,908 9,02 
7.030

,83 

ppm 

400 0,896 10,22 

600 0,877 12,12 

800 0,872 12,63 

 

KESIMPULAN 

Krim tabir surya berbahan aktif nanopartikel ZnO yang disintesis dengan capping 

agent ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis dan vitamin E memiliki rentang pH dan viskositas 

yang memenuhi standar SNI dan memberikan aktivitas anitoksidan terbaik diantara ketiga 

variasi lainnya dengan nilai IC50 sebesar 7.030,83 ppm.   
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ABSTRAK 

Enzim amilase telah diisolasi dan difraksinasi dari umbi suweg. 

Isolasi enzim amilase dilakukan dengan metode ekstraksi dan 

menggunakan blender untuk menghancurkan sel serta menghasilkan 

protein sebagai ekstrak kasar. Ekstrak kasar enzim selanjutnya 

difraksinasi menggunakan ammonium sulfat untuk memisahkan enzim 

ke dalam fraksi yang berbeda dengan tingkat kejenuhan 0-60%, 60-

70%, 70-80% dan 80-100%. Analisis kuantitatif ditentukan dengan 

menggunakan metode Nelson-Somogyi sebagai uji aktivitas 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada 750 nm. Penentuan 

kadar protein enzim amilase dengan metode Lowry menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada 750 nm. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kadar protein tertinggi pada enzim amilase terdapat pada 

fraksi enzim 0-60% yaitu sebesar 66111,1 ppm. 

 

Kata kunci : Isolasi, Uji aktivitas, Kadar protein, Amilase, dan Umbi suweg. 

 

 PENDAHULUAN 
Enzim amilase merupakan enzim yang digunakan dalam pengolahan industri pati, 

yang berfungsi untuk membantu hidrolisis polisakarida menjadi gula sederhana [1]. Amilase 

mengubah karbohidrat yang merupakan polisakarida menjadi maltosa (α dan β) ataupun 

glukosa (γ). Amilase dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti tanaman, binatang dan 

mikroorganisme [2]. Enzim ini banyak ditemukan pada bakteri seperti pada golongan 

Bacillus, Pseudomonas, dan Clostridium, golongan jamur seperti pada golongan Rhizopus 

dan Volvariella volvacea, serta pada golongan tumbuhan tingkat tinggi seperti kacang kedelai 

dan umbi jalar. 

Dalam bidang industri, enzim amilase banyak digunakan pada industri pembuatan bir, 

industri tekstil, industri kertas, industri penyulingan, dan industri pada bidang farmasi [3]. 

Banyaknya industri yang menggunakan enzim amilase menyebabkan lebih banyak enzim 

amilase yang diperlukan untuk digunakan pada berbagai jenis industri. Namun, faktor yang 

menghambat isolasi enzim pada tumbuhan tingkat tinggi seperti umbi jalar yaitu persaingan 

dalam bidang pangan. Umbi jalar yang bersaing dalam bidang pangan, maka diperlukan umbi 

yang tidak bersaing dalam bidang pangan salah satunya umbi suweg. 

 

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Tanaman suweg diduga berasal dari Asia Tropik, tersebar di Malaysia, Jawa, Filifina 

sampai Pasifik. Umbi suweg tidak bersaing dalam bidang pangan karena umbi suweg terasa 

gatal apabila dikonsumsi dikarenakan umbi suweg mengandung kalsium oksalat. Umbi 

suweg merupakan jenis tanaman tingkat tinggi yang banyak ditemukan di Indonesia. Pada 

umbi suweg memiliki kandungan pati yang banyak [4]. Umbi suweg biasanya dimanfaatkan 
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sebagai bahan pangan makanan pada saat krisis pangan. Pemanfaatan umbi suweg yang 

kurang baik tersebut bisa dijadikan alasan untuk mengisolasi enzim amilase dari umbi suweg. 

Isolasi enzim amilase telah banyak dilakukan pada tanaman tingkat tinggi seperti pada 

umbi jalar [5], umbi Cilembu dan umbi Lempeneng [6] dan bakteri seperti pada Bacillus 

subtilis[3]. Penelitian sebelumnya memanfaatkan media pati umbi suweg untuk pertumbuhan 

Aspergillus orizae yang akan digunakan untuk mengisolasi enzim amilase. Isolasi enzim 

amilase dapat dilakukan dengan cara ekstraksi dan fraksinasi [7]. 

Berdasarkanpenelitian sebelumnya yang telah dilakukan, isolasi amilase dari umbi 

suweg sangat penting dilakukan mengingat kebutuhan amilase di dunia sangat tinggi. 

Penjualan amilase pada tahun 2004 mencapai US $2 milyar [1], sedangkan penggunaan 

amilase dibidang industri makanan dan minuman bernilai sekitar US $11juta [8]. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan antara lainseperangkat alat gelas (pyrex), blender, magnetic 

stirrer, botol gelap, botol semprot, botol vial, bola hisap, neraca analitik, inkubator, hot plate, 

pH meter digital, sentrifuse(Rotina 380 R) dan spektrofotometer(Cary 60 UV-Vis). 

 

Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan antara lain: umbi suweg diperoleh dari daerah Bengkulu 

Utara Provinsi Bengkulu, CH3COOH glasial (Merck), CH3COONa (Merck), NaOH (Merck), 

HCl 37% (Merck), β-merkaptoetanol (Merck), akuabides, (NH4)2SO4 (Merck), 

(NH4)6Mo7O24.4H2O (Merck), H2SO4 98% (Merck), Na2HAsO4 (Merck), NaKC4H4O6.4H2O 

(Merck), Na2CO3 (Merck), NaHCO3 (Merck), Na2SO4 (Merck), CuSO4.5H2O (Merck), SDS 

(Merck), Folin (Merck), aluminium foil, pati (Merck) dan BSA (Merck). 

 

Prosedur Kerja 

Preparasi Sampel 

Umbi suweg dibersihkan dengan cara disikat dan dibasuh dengan air mengalir. 

Setelah umbi bersih, dibiarkan di udara terbuka selama 15 menit supaya permukaan umbi 

kering. Umbi yang permukaannya telah kering ditimbang. 

 

Isolasi enzim 

Umbi suweg yang telah ditimbang kemudian dipotong kecil-kecil. Potongan kecil 

umbi dimasukkan ke dalam blender. Umbi suweg dihancurkan menggunakan blender dengan 

menambahkan larutan 1% β-merkaptoetanol dalam larutan buffer natrium asetat konsentrasi 

0,05 M dengan pH 4,8. Dimana perbandingan umbi suweg dengan larutan yaitu umbi : 

larutan = 2 : 1. 

Umbi suweg dihancurkan dengan kecepatan rendah hingga homogen. Pada saat umbi 

suweg dihancurkan, keadaan umbi harus dingin yaitu pada suhu 4
o
C supaya enzim yang akan 

diisolasi tidak rusak. Setelah umbi homogen, homogenat yang dihasilkan diperas dengan 

menggunakan kain serbet untuk mendapatkan supernatannya. Supernatan yang diperoleh 

kemudian didiamkan selama 3 hari di dalam lemari es untuk mengendapkan pati yang masih 

terdapat di dalam supernatan. Setelah itu, supernatan dan endapan dipisahkan dengan cara 

dekantasi secara hati-hati.  

Supernatan yang diperoleh kemudian disentrifugasi untuk memisahkan pati yang 

masih terdapat di dalam supernatan. Sentrifugasi dilakukan dengan kecepatan 2200 rpm 

selama 20 menit pada suhu 10
o
C. Setelah itu, supernatan dipisahkan dari pati. Supernatan 

yang diperoleh merupakan ekstrak kasar enzim. 
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Fraksinasi dengan garam ammonium sulfat 

Supernatan atau ekstrak kasar enzim disentrifugasi dengan ditambahkan garam 

ammonium sulfat dengan berat tertentu secara perlahan sambil diaduk dengan magnetic 

stirrer hingga larut. Kemudian campuran disentrifugasi pada kecepatan 2200 rpm suhu 10
o
C 

selama 20 menit sehingga diperoleh endapan yang merupakan fraksi dengan tingkat 

kejenuhan 0-60% dan supernatan. Merujuk pada penelitian Balls et al., 1948, hal yang sama 

dilakukan untuk fraksi dengan tingkat kejenuhan 60-70%, 70-80-% dan 80-100%. 

 

Uji Aktivitas Ekstrak Kasar Enzim dan Setiap Fraksi Enzim 

Uji aktivitas dilakukan dengan menentukan aktivitas dari ekstrak kasar, fraksi enzim 

0-60%, 60-70%, 70-80%, 80-100% enzim untuk menghidrolisis substrat maltosa dalam 

larutan buffer natrium asetat konsentrasi 0,016 M pH 4,8. Uji aktivitas dilakukan dengan cara 

100 µL larutan pati dan 890 µL larutan buffer natrium asetat konsentrasi 0,016 M pH 4,8 

dicampurkan di dalam tabung reaksi kemudian diinkubasi tepat pada saat penambahan 10 µL 

larutan enzim selama 10 menit pada temperatur ruang. Inkubasi enzim dihentikan dengan 

cara 1 mL larutan Nelson ditambahkan pada masing-masing tabung reaksi, kemudian 

dipanaskan selama 20 menit di dalam air mendidih. Setelah dingin, masing-masing tabung 

reaksi ditambahkan dengan 1 mL larutan Arseno molibdat. Larutan tersebut segera dikocok 

dan pembacaan absorban dilakukan tepat 15 menit saat penambahan larutan Arseno molibdat. 

Setelah absorbansi dari larutan standar maltosa diperoleh, konsentrasi enzim ditentukan 

berdasarkan absorbansi sehingga larutan sampel dapat dikonversikan pada kurva kalibrasi 

standar maltosa. 

Perhitungan aktivitas enzim dilakukan dengan cara absorbansi larutan yang diperoleh 

pada pengujian aktivitas enzim disubstitusikan ke dalam persamaan regresi kurva kalibrasi 

larutan standar maltosa. Untuk menghitung aktivitas enzim amilase menggunakan persamaan. 

 

Aktivitas enzim amilase = C/t × 1 unit/1µmol 

 

Keterangan : 

C= konsentrasi maltosa per mL ekstrak enzim (µmol) 

t = waktu inkubasi (menit) 

 

Penentuan Kadar Protein Enzim 

Penentuan kadar protein enzim dilakukan pada ekstrak kasar dan masing-masing 

fraksi enzim yang diuji aktivitasnya. Larutan yang digunakan sebagai blanko yaitu, 2,75 mL 

reagen Lowry dan 0,25 mL reagen Folin dengan perlakuan yang sama seperti enzim. 

Sedangkan larutan standar yang digunakan yaitu larutan standar BSA 0, 50, 100, 150, 200 

dan 250 ppm. Penentuan kadar protein enzim dilakukan dengan cara mengencerkan 20 µL 

larutan enzim dengan 2,75 mL reagen Lowry dan diinkubasi selama 10 menit. Inkubasi 

dihentikan dengan penambahan 0,25 mL reagen Folin. Larutan segera dikocok dan 

pembacaan absorbansi dilakukan tepat 30 menit pada saat reagen ditambahkan pada rentang 

panjang gelombang 380-800 nm.Setelah absorban dari larutan standar BSA diperoleh, 

konsentrasi BSA ditentukan berdasarkan absorbansi sehingga larutan sampel dapat 

disubtitusikan pada kurva kalibrasi standar BSA. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Preparasi Sampel Dan Isolasi Enzim  

  Preparasi sampel dilakukan dengan cara membersihkan permukaan kulit umbi suweg 

dengan air mengalir supaya umbi suweg bersih dari tanah. Setelah dibersihkan, umbi suweg 

didiamkan selama 15 menit di udara terbuka supaya permukaan umbi suweg kering dari air. 

Umbi suweg yang digunakan pada proses isolasi enzim amilase ini mempunyai daging buah 

yang berwarna kuning jingga dan berserat. 

Proses isolasi dimulai dengan tahap ekstraksi, dimana umbi suweg yang sudah bersih 

dipotong kecil-kecil. Tujuan umbi suweg dipotong kecil-kecil supaya pada saat proses 

penghancuran dengan blender akan lebih mudah. Potongan kecil umbi kemudian ditimbang 

sebanyak 1 kg. Potongan umbi yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam blender yang 

kemudian ditambahkan dengan larutan 1% β-merkaptoetanol dalam larutan buffer natrium 

asetat 0,05 M pH 4,8. Larutan 1% β-merkaptoetanol dalam larutan buffer natrium asetat 0,05 

M pH 4,8 yang ditambahkan sebanyak 500 mL. 

 

Fraksinasi Bertingkat Dengan Garam Ammonium Sulfat 

Fraksinasi bertingkat dilakukan hingga tingkat kejenuhan 100%, fraksinasi yang 

dilakukan dimulai dari tingkat kejenuhan 0-60%, 60-70%, 70-80% dan 80-100%. Tingkat 

kejenuhan yang dibuat berbeda-beda bertujuan untuk mengetahui berada pada fraksi mana 

aktivitas enzim yang paling tinggi. Fraksinasi bertingkat dilakukan dengan penambahan 

garam ammonium sulfat[5].  

Pengendapan dengan garam menggunakan prinsip salting out dimana kelarutan 

protein akan berkurang pada konsentrasi garam yang tinggi. Metode ini paling banyak 

digunakan yaitu pengendapan dengan garam berkonsentrasi tinggi untuk mendapatkan enzim. 

Konsentrasi garam yang meningkat mengakibatkan air akan lepas dari protein yang 

menyebakan terjadinya interaksi ikatan hidrofobik dari suatu protein dengan protein lain yang 

menghasilkan endapan. 

Penambahan garam ammonium sulfat ditambahkan sedikit demi sedikit supaya garam 

ammonium sulfat yang ditambahkan lebih cepat larut dan juga supaya larutan tidak berbusa 

akibat penambahan garam. Pada saat penambahan garam, kondisi larutan harus dalam 

keadaan dingin supaya tidak terjadi panas akibat pengadukan oleh magnetic stirrer. Pada 

penelitian ini digunakan garam ammonium sulfat dikarenakan garam ammonium sulfat 

mudah larut, umumnya tidak mempengaruhi struktur protein dan kebanyakan enzim tidak 

rusak oleh adanya garam ini serta harganya relatif lebih murah. Penambahan garam yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  

Data hasil fraksinasi dengan garamammonium sulfat 

Fraksi Jumlah garam yang 

ditambahkan (g) 

Volume hasil 

fraksinasi (mL) 

0-60% 191,33  530 

60-70% 36,58 590 

70-80% 38,35 590 

80-100% 83,4  600 

  

Uji Aktivitas Enzim Amilase Hasil Isolasi 

Uji aktivitas enzim amilase dimulai dengan menentukan panjang gelombang 

maksimum. Panjang gelombang maksimum dibuat dari 380-800 nm, sehingga panjang 

gelombang yang akan diperoleh merupakan panjang gelombang maksimum dari larutan 

maltosa. Konsentrasi maltosa yang digunakan pada penentuan panjang gelombang yaitu 
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maltosa 0, 5, 10, 15 dan 20 ppm yang direaksikan dengan pereaksi Nelson dan Arseno 

molibdat 

Konsentrasi larutan standar maltosa dimulai dari 0, 5 10, 15 dan 20 ppm mempunyai 

absorbansi yang berbeda-beda sehingga bisa dibuat kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi yang 

dibuat adalah hubungan antara nilai absorbansi dengan nilai konsentrasi. Data pengukuran 

nilai absorbansi terhadap nilai konsentrasi dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  

Hubungan nilai absorbansi terhadap konsentrasi pada larutan standar maltosa 
Konsentrasi (ppm) Absorbansi 

0 0,017 

5 0,055 

10 0,096 

15 0,122 

20 0,182 

Berdasarkan Tabel 2, hubungan antara konsentrasi dan absorbansi larutan standar 

maltosa dapat dibuat kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Kurva kalibrasi larutan standar maltosa. 

Nilai absorbansi yang dihasilkan dari ekstrak kasar enzim dan semua  fraksi enzim 

seharusnya dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi maltosa yang dihasilkan. Namun, 

nilai absorbansi yang didapat dari ekstrak kasar enzim dan semua fraksi enzim tidak dapat 

menentukan konsentrasi maltosa yang dihasilkan dari hidrolisis pati yang dilakukan enzim 

amilase. Hal ini disebabkan karena terjadi tumpang tindih antara panjang gelombang 

maksimum yang dihasilkan dari beberapa reagen. Panjang gelombang yang dihasilkan dari 

beberapa reagen dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2.Panjang gelombang maksimum beberapa reagen. 

 

Berdasarkan Gambar 2, reagen Arseno molibdat mempunyai panjang gelombang 

maksimum 740 nm. Reagen Nelson mempunyai panjang gelombang maksimum 690 nm. 

Enzim yang direaksikan dengan reagen mempunyai panjang gelombang maksimum 707 nm. 

Pati yang direaksikan dengan reagen mempunyai panjang gelombang maksimum 741 nm dan 

maltosa 20 ppm mempunyai panjang gelombang maksimum 750 nm. Spektrum yang saling 
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tumpang tindih antara reagen yang satu dengan yang lain akan mempengaruhi hasil 

konsentrasi maltosa yang dihasilkan. Maltosa konsentrasi 20 ppm dengan pati yang 

direaksikan dengan reagen mempunyai panjang gelombang maksimum yang sangat 

berdekatan sehingga terjadi tumpang tindih di daerah bahu panjang gelombang 

maksimumnya. Enzim yang direaksikan dengan reagen juga mengalami tumpang tindih 

panjang gelombang dengan maltosa 20 ppm, sehingga untuk menentukan konsentrasi maltosa 

secara akurat tidak dapat menggunakan metode spektrofotometri. 

 

Penentuan Kadar Protein Enzim Hasil Isolasi 

Penentuan kadar protein enzim amilase dimulai dengan menentukan panjang 

gelombang maksimum dari larutan standar BSA, panjang gelombang maksimum diukur 

dengan rentang panjang gelombang 380-800 nm. Konsentrasi BSA yang digunakan pada 

penentuan panjang gelombang yaitu BSA 0, 50, 100, 150, 200 dan 250 ppm yang direaksikan 

dengan pereaksi Lowry dan Folin sesuai dengan metode Lowry. 

Larutan BSA dengan konsentrasi 0, 50, 100, 150, 200 dan 250 ppm mempunyai 

absorbansi yang berbeda-beda sesuai dengan kenaikan konsentrasi larutan BSA sehingga 

dapat dibuat kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi yang dibuat adalah hubungan antara nilai 

absorban dengan nilai konsentrasi. Data pengukuran nilai absorbansi terhadap nilai 

konsentrasi dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  

Hubungan nilai absorbansi terhadap konsentrasi pada larutan standar BSA. 

Konsentrasi (ppm) Absorbansi  

0 0,0070 

50 0,0133 

100 0,0172 

150 0,0216 

200 0,0242 

250 0,0300 

Nilai absorbansi yang dihasilkan berbanding lurus dengan bertambahnya konsentrasi 

larutan standar BSA. Persamaan garis lurus yang diperoleh berdasarkan Gambar 3 yaitu Y= 

9.10
-05

x + 0,008, dimana nilai a (slope) = 9.10
-05 

dan nilai b (intersept) = 0,008 dengan 

koefisien korelasi (R
2
) = 0,9882. 

 

 
Gambar 3. Kurva kalibrasi larutan BSA. 

Penentuan kadar protein enzim diukur pada panjang gelombang maksimum 750 nm. 

Enzim hasil isolasi ditambahkan dengan reagen Lowry sehingga menghasilkan warna ungu 

pudar. Pada saat penambahan larutan Folin, maka campuran larutan berubah warna menjadi 

biru hingga biru pekat. 

Nilai absorbansi dari ekstrak kasar enzim dan semua fraksi enzim dapat dilihat pada 

Tabel 4 dan Gambar 4. 
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Tabel 4. Konsentrasi protein pada enzim amilase dari ekstrak kasar enzim dan semua fraksi 

enzim 

Fraksi 

Enzim 

Y 

(Absorban) 

Konsentrasi Protein 

yang dihasilkan 

berdasarkan persamaan 

garis lurus (ppm) 

FP 

Konsentrasi Protein 

yang dihasilkan 

pada sampel (ppm) 

EKE 0,0189 121,1111 5× 30277,7750 

F 0-60% 0,0318 264,4444 5× 66111,1000 

F 60-70% 0,0269 210,0000 5× 52500,0000 

F 70-80% 0,0151 78,8889 5× 19722,2250 

F 80-100% 0,0157 85,5556 5× 21388,9000 

 
Keterangan : 

EKE : Ekstrak Kasar Enzim 

F : Enzim Hasil Fraksinasi 

FP : Faktor Pengenceran 

 
Gambar 4. Grafik konsentrasi protein dari ekstrak kasar enzim dan semua fraksi enzim. 

  

Dapat dilihat bahwa pada fraksi enzim 0-60% mempunyai kadar protein yang tinggi 

yaitu sebesar 66111,1 ppm. Menurut penelitian sebelumnya kadar protein enzim β-amilase 

dari Ipomoea batatas yaitu sebesar 116482,2 ppm yang berada pada fraksi 0-60% yang telah 

melalui tahap pemurnian [6].   

 

KESIMPULAN 

1. Enzim amilase telah dapat diisolasi dari umbi suweg. 

2. Hasil hidrolisis pati menjadi maltosa oleh enzim amilase tidak dapat dilihat karena terjadi 

tumpang tindih panjang gelombang maksimum pada beberapa reagen dan perbedaan 

panjang gelombang maksimum larutan standar maltosa. Hal ini disebabkan karena enzim 

tidak mengalami proses pemisahan melalui kromatografi. 

3. Kadar protein enzim amilase yang tertinggi terdapat pada fraksi enzim 0-60% yaitu 

sebesar 66111,1 ppm. 
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ABSTRACT 

Research was conducted to determine the effect of contact time and the 

grain size on the absorptive capacity of chitosan from crab shell waste to 

ammonia in water solution. First chitin compound from crab shell waste 

was isolated by means deproteination and demineralization. Chitin 

compound was then transformed into chitosan by deacetylation process. 

Chitosan was then used to absorb ammonia in water solution at some 

time contact and grain size. The results showed that the longer the 

contact time and the smaller the grain size turned out to be the greater 

absorption of chitosan to ammonia. The absorption best capacity was 

obtained at the contact time of 45 minutes and the grain size <180 um 

were 98.651 mg / g. 

 

Keywords: chitin, chitosan, crabs, absorption, ammonia 

 

PENDAHULUAN  

Bengkulu merupakan salah satu daerah pengekspor kepiting di Indonesia. Kepiting 

biasanya diekspor dalam bentuk daging beku tanpa cangkang. Limbah cangkang kepiting sisa 

ekspor yang jumlahnya sangat banyak tersebut masih belum banyak dimanfaatkan sehingga 

kebanyakan merupakan limbah yang mengganggu lingkungan. Dengan sedikit perlakuan, 

limbah cangkang kepiting tersebut dapat diubah menjadi material yang mempunyai nilai 

ekonomis tinggi yaitu berupa senyawa kitosan [1]. 

Kitosan merupakan senyawa yang berbentuk serbuk berwarna putih yang semi 

transparan dan tidak toksik. Kitosan mempunyai gugus amino dan hidroksil sehingga 

mempunyai reaktifitas yang tinggi dan bersifat polielektrolit kation sehingga dapat berperan 

sebagai adsorben dan penukar kation. Karena sifat sebagai adsorben ini maka kitosan akan 

dapat digunakan sebagai adsorben amoniak dalam larutan yang ada di lingkungan perairan 

[2]. 

Dengan mengolah limbah cangkang kepiting menjadi kitosan dan menggunakannya 

untuk menyerap amoniakterlarut  dalam air maka disamping dapat mengurangi permasalahan 

lingkungan akibat limbah cangkang kepiting sisa ekspor juga dapat meningkatkan nilai 

ekonomis dari limbah cangkang kepiting. Permasalahannya adalah bagaimana cara membuat 

kitosan dari limbah cangkang kepiting serta bagaimana pengaruh ukuran butir dan waktu 

kontak kitosan sebagai adsorben terhadap daya serapnya terhadap amoniak dalam air. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk membuat kitosan dari limbah 

cangkang kepiting dan menggunakannya untuk menyerap amoniak terlarut dalam air pada 

berbagai ukuran butir dan waktu kontak. 
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KAJIAN LITERATUR  

 Kitin merupakan senyawa polimer yang berantai lurus dan termasuk golongan 

polisakarida dengan nama kimia β-1,4-2-asetamida-2-deoksi-D-glukosa. Struktur kitin mirip 

dengan selulosa dimana ikatan yang terjadi antara monomernya merupakan ikatan glikosida 

pada posisi β-1,4. Perbedaannya adalah gugus hidroksil yang terikat pada kedua monomer 

diganti dengan gugus asetamida (-NHCOCH3), sehingga kitin merupakan suatu polimer yang 

berunit N-asetilglukosamin [2]. Adapun rumus struktur kitin adalah seperti terlihat pada 

gambar 1 berikut : 

 

Gambar 1. Rumus Struktur Kitin 

       Kitin dapat ditemukan pada eksoskeleton serangga,moluska, coelenterate, nematode 

dan crustaceae. Pada crustaceae, kitin melekat pada matriks CaCO3 dan fosfat. Kitin 

merupakan bahan dasar yang digunakan secara luas untuk obat-obatan, pangan, gizi, 

enzimologi, industri kertas, tekstil dan film. 

      Kitosan merupakan derivat dari kitin yang dapat diperoleh melaui proses deasetilasi. 

Kitosan merupakan polimer yang mempunyai nama kimia β-1,4-2-amino-2-deoksi-D-

glukosa. Proses deasetilasi kitin menjadi kitosan dapat dilakukan dengan cara penambahan 

basa pada konsentrasi yang cukup tinggi. Transformasi kitin menjadi kitosan melalui proses 

deasetilasi dengan basa NaOH adap seperti dapat dilihat pada gambar 2 berikut [2] :  

 

Gambar 2. Transformasi kitin mnejadi kitosan 

       Kitosan merupakan polimer yang mempunyai tiga macam gugus fungsi yaitu gugus 

amino, gugus hidroksil primer dan sekunder. Karena adanya tiga macam gugus fungsi ini 

menyebabkan kitosan mempunyai reaktifitas kimia yang tinggi sehingga dapat dipakai 

sebagai adorben dalam pengolahan limbah untuk mengurangi kadar logam berbahaya dan 

kadar amoniak terlarut dalam air limbah. 
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METODE PENELITIAN 

Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah cangkang kepiting, NaOH 

3,5% dan 50%, HCl 1 N, aquadest, kertas saring, aluminium foil, indikator MM dan NH4OH 

pekat. Semua bahan kimia berkualitas p.a. 

Peralatan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Erlenmeyer, labu ukur, gelas kimia, 

labu ukur, pipet ukur, batang pengaduk, neraca analitis, oven, corong kaca, pipet tetes, pompa 

vakum, mortar,stopwatch, statif dan klem, buret, ayakan dengan ukuran 180 um, 250 um dan 

355 um. 

Prosedur 

Isolasi Kitin dari limbah cangkang kepiting  

Mula-mula dilakukan deproteinasi cangkang kepiting dengan cara menimbang 

sebanyak 100 gr limbah cangkang kepiting yang telah dikeringkan dan ditumbuk halus, lalu 

ditambah dengan 1000 ml NaOH 3,5%, kemudian campuran dipanaskan pada suhu 65 
o
C 

selama 2 jam selanjutnya didinginkan.Selanjutnya campuran disaring dan residu yang 

diperoleh dicuci dengan aquadest hingga bebas NaOH, kemudian dikeringkan dalam oven 

pada suhu 60 
o
C selama 4 jam [3, 4, 5, 6]. 

Langkah berikutnya adalah proses demineralisasi dengan cara residu yang sudah 

kering dicampur dengan HCl 1 N dengan perbandingan 1 : 15 (b/v), kemudian dibiarkan pada 

suhu kamar selama 30 menit dan selanjutnya disaring. Residu kemudian dicuci dengan 

aquadest sampai filtratnya netral, selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu 60 
o
C 

selama 4 jam hingga diperoleh kitin [3, 4, 5, 6]. 

Transformasi kitin menjadi kitosan 

Selanjutnya adalah transformasi kitin menjadi kitosan dengan cara mencampur kitin 

yang dihasilkan dengan larutan NaOH 50% dengan perbandingan 1 : 10 (b/v), kemudian 

dipanaskan pada suhu 100 
o
C selama 30 menit, selanjutnya didinginkan dan disaring. Residu 

kemudian dicuci dengan aquadest hingga bebas NaOH, selanjutnya dikeringkan dalam oven 

pada suhu 60 
o
C selama 4 jam hingga diperoleh kitosan [3, 4, 5, 6]. 

 

Pengujian daya serap kitosan terhadap amoniak dalam larutan  

Sebanyak 0,2 gr kitosan dengan ukuran < 10 um yang sudah dibuat dicampur dengan 

20 ml larutan NH4OH 0,1 N, kemudian diaduk dengan cepat selama 15 menit menggunakan 

magnetic stirrer pada suhu kamar (30 
o
C), selanjutnya dibiarkan mengendap dan disaring. 

Selama pengadukan gelas kimia ditutup dengan aluminium foil untuk mencegah penguapan 

gas NH3. Selanjutnya konsentrasi NH4OH dalam filtrat sesudah penyerapan ditentukan 

dengan cara titrasi menggunakan larutan standard HCl 0,1 N dan indicator MM. Perlakuan 

tersebut diulangi dengan menggunakan ukuran butir yang berbeda yaitu > 180 um < 250 um 

dan > 250 um < 355 um, serta waktu pengadukan selama 30 menit dan 45 menit. Selanjutnya 

daya serap kitosan terhadap amoniak dalam air dihitung dengan membandingkan konsentrasi 

NH4OH sebelum dan sesudah penyerapan dan dinyatakan dalam satuan mg/g. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Ukuran Butir Terhadap Daya Serap Kitosan 

       Hubungan antara ukuran butir dengan daya serap kitosan terhadap amoniak terlarut 

dalam air adalah seperti yang terlihat pada gambar 3.  

 
Gambar 3. Kurva daya serap kitosan terhadap amoniak pada berbagai ukuran butir 

Dari gambar 3 diatas terlihat bahwa ukuran butir berpengaruh terhadap daya serap 

kitosan, yaitu makin kecil ukuran butir ternyata daya serap kitosan terhadap amoniak dalam 

larutan juga makin besar. Keadaan tersebut terjadi untuk ketiga waktu kontak yang digunakan 

yaitu 15 menit, 30 menit dan 45 menit, namun kondisi terbaik terjadi pada ukuran butir < 180 

μm karena pada ukuran butir tersebut menunjukkan daya serap yang terbesar untuk ketiga 

waktu kontak. Hal ini disebabkan karena makin kecil ukuran butir berarti luas permukaan 

aktif dari kitosan makin besar sehingga interaksi antara molekul amoniak dalam larutan 

dengan gugus aktif dari kitosan yang berperan dalam proses adsorpsi juga makin banyak, 

akibatnya amoniak yang teradsorpsi oleh kitosan juga semakin banyak. Pada gambar tersebut 

juga terlihat bahwa ukuran butir < 180 μm  belum merupakan ukuran butir yang optimum 

karena masih terlihat kecenderungan yang semakin besar pada ukuran butir hingga < 180 μm. 

Pada penelitian ini kondisi terbaik diperoleh pada ukuran butir < 180 μm, dimana pada 

kondisi ini daya serap kitosan terhadap amoniak dalam larutan adalah sebesar 98,651 mg/g. 

Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Daya Serap Kitosan 

Hubungan antara waktu kontak dengan daya serap kitosan terhadap amoniak terlarut 

dalam air adalah seperti yang terlihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Kurva daya serap kitosan terhadap amoniak pada berbagai waktu kontak 

Dari gambar 4 diatas terlihat bahwa waktu kontak sangat berpengaruh terhadap daya 

serap kitosan, yaitu makin waktu kontak maka daya serap kitosan terhadap amoniak dalam air 

juga semakin besar. Hal ini terjadi untuk ketiga ukuran butir yang digunakan yaitu < 180 μm, 

>180<250 μm  dan >250<355 μm menit, namun kondisi terbaik diperoleh pada waktu kontak 

45 menit karena pada kondisi ini menunjukkan daya serap yang paling besar untuk ketiga 

ukuran butir yang digunakan. Keadaan ini disebabkan karena makin lama waktu kontak 

interaksi yang terjadi antara molekul amoniak dengan gugus aktif dari kitosan juga akan 

semakin banyak dan akibatnya makin banyak molekul amoniak yang terserap oleh kitosan. 

Dalam penelitian ini waktu kontak hingga 45 menit masih belum merupakan kondisi yang 
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optimum karena masih menunjukkan kecenderungan kenaikan daya serap. Kondisi terbaik 

diperoleh pada waktu kontak 45 menit. Pada kondisi ini daya serap kitosan terhadap ion 

logam merkuri mencapai maksimum yaitu sebesar 98,651 mg/g. 

KESIMPULAN 

Makin kecil ukuran butir dan makin lama waktu kontak maka daya serap kitosan 

terhadap amoniak semakin besar. Kondisi terbaik diperoleh pada penggunaan ukuran butir < 

180 um dan waktu kontak 45 menit. Pada kondisi ini daya serap kitosan terhadap amoniak 

dalam air sebesar 98,651 mg/g. 
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ABSTRACT 

Margarine fat as raw material to produce margarine can be produced 

by oil hydrogenation, blending, and interesterification of solid fat with 

vegetable oil. The quality of margarine fat is analysed based on solid 

fat content (SFC) and Trans Fatty Acid (TFA) content. In this 

research, blending and interesterification were done between RBDPS 

and candlenut oil which was extracted from candlenut in ratio 90:10, 

80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, and 30:70 (v/v) to produce 

margarine fat. From this research, the best result of margarine fat 

which produced by blending and interesterification between RBDPS 

and candlenut oil were in ratio 30:70 in which SFC value were 2,43% 

and 2,31% at 35
0
C and trans fatty acid (TFA) were 0,14% and 0,17% 

respectively.  

 

Keywords  : Candlenut oil, RBDPS, Blending, Interesterification, Margarine Fat. 

 

PENDAHULUAN 

Margarin pertama kali ditemukan oleh Mege Mouries di Prancis pada tahun 1870 

dalam suatu sayembara yang diadakan Kaisar Napoleon III. Margarin merupakan emulsi 

water in oil (W/O), yaitu fase air yang berada dalam fase minyak atau lemak. Lemak magarin 

adalah lemak yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan margarin. Lemak yang 

digunakan pada pembuatan margarin ini secara fisik maupun kimiawi mempunyai sifat-sifat 

yang sama dengan lemak yang lainnya. Lemak yang digunakan untuk pembuatan margarin 

dapat berasal dari lemak hewani atau lemak nabati. Lemak hewani yang digunakan biasanya  

lemak babi (lard), lemak sapi, dan oleo oil, sedangkan minyak nabati yang sering digunakan 

adalah minyak kelapa, minyak inti kelapa sawit, minyak biji kapas, minyak kedelai, minyak 

wijen, minyak kapok, minyak jagung, dan minyak gandum (Ketaren, 2008).   

Lemak hewani pada umumnya memiliki memiliki titik cair yang tinggi dan berbentuk 

padat, sedangkan lemak nabati yang banyak digunakan yaitu minyak kelapa sawit yang pada 

umumnya berbentuk cair, sehingga perlu diproses terlebih dahulu menjadi lemak setengah 

padat, dimana margarin yang diinginkan harus bersifat plastis, padat pada suhu ruang, agak 

keras pada suhu rendah, dan mencair dalam mulut (Winarno, 1991). 

RBDPS (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin) adalah stearin kelapa sawit yang 

dapat digunakan sebagai bahan lemak margarin, stearin kelapa sawit mengandung 57 persen 

asam palmitat. Senyawa ini juga memiliki kerapuhan yang baik dan mempunyai daya tahan 

tinggi terhadap pengembangan (bloom). Kandungan dominan pada stearin adalah campuran 

palmitat-oleat-palmitat (POP); palmitat-oleat-stearat (POS); dan stearat-oleat-stearat (SOS) 

(Silalahi, 2001). Stearin memiliki slip melting point tinggi sekitar 44,5-56,2
o
C sehingga padat 

pada suhu kamar (Harjono, 2009). Dengan penambahan stearin, kristalisasi mentega coklat 

semakin baik dan kompleks dan panas peleburan bertambah (Basiron, 2000). 

mailto:jamarankaban@yahoo.com


1385 

 

Minyak kemiri merupakan suatu trigliserida yang mengandung asam lemak tidak 

jenuh, yakni oleat (C18:1), linoleat (C18:2), dan linolenat (C18:3) serta asam lemak jenuhnya 

seperti asam palmitat. Berdasarkan hasil  penelitian sebelumnya, minyak kemiri asal Sumatera 

Utara kandungan asam lemak tidak jenuhnya mencapai 90%. Asam lemak tidak jenuh dari 

minyak kemiri ini telah banyak dimodifikasi menjadi berbagai macam produk, seperti yang 

telah dilakukan peneliti sebelumnya untuk menghasilkan surfaktan alkanolamida dari amidasi 

metil ester asam lemak minyak kemiri dengan etanolamina yang dilanjutkan dengan 

epoksidasi dengan tert-butil hidroperoksida dan diikuti hidrolisis (Tarigan, 2007). 

 Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengubah minyak cair menjadi 

lemak padat atau setengah padat, yaitu dengan cara blending, fraksinasi, hidrogenasi, dan 

interesterifikasi (Willis, 1998; Silalahi, 1999).  

Hidrogenasi merupakan metode yang paling banyak diterapkan oleh industri dalam 

memodifikasi minyak/lemak dan mengubah minyak menjadi setengah padat atau padat sesuai 

dengan yang diinginkan, demikian juga dalam pembuatan margarin (Wong, 1989; 

Patrauskaite et. al., 1998). Proses hidrogenasi merupakan suatu proses industri bertujuan 

untuk menjenuhkan ikatan rangkap dari rantai karbon asam lemak pada minyak atau lemak 

(Ketaren, 1986). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses hidrogenasi dapat 

mengubah bentuk isomer alami cis menjadi isomer trans yang mempunyai dampak negatif 

pada kesehatan (Akoh, 1998).  

Metode blending merupakan salah satu cara menghindari pembentukan asam lemak 

trans karena pada proses blending tidak dibutuhkan pemanasan, sehingga dapat dicegah 

perubahan asam lemak bentuk cis menjadi trans. Tujuan blending adalah meningkatkan titik 

leleh lemak atau minyak yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan dengan cara 

menambahkan minyak yang mempunyai titik leleh lebih tinggi ke dalam campuran minyak 

(Willis, 1998). Interesterifikasi merupakan reaksi pertukaran asil antara dua gugus ester yang 

dikatalisis secara kimiawi atau enzimatis sehingga mengubah komposisi kimia dan sifat fisik 

dari lemak (Pande et. al., 2012). Reaksi interesterifikasi merupakan salah satu alternatif 

proses yang dapat digunakan untuk mengindari terbentuknya asam lemak trans. 

Interesterifikasi dapat terjadi dengan adanya katalis pada suhu yang rendah dan proses 

pengerjannya cepat (Tjeng, 2011). 

Berdasarkan uraian mengenai lemak margarin di atas, peneliti tertarik untuk membuat 

lemak margarin dari RBDPS dengan minyak kemiri melalui proses blending dan reaksi 

interesterifikasi, dimana lemak margarin akan diuji komposisi asam lemak, komposisi 

trigliserida, dan kandungan asam lemak trans menggunakan Kromatografi Gas, titik lebur 

mneggunakan melting point apparatus, dan kandungan lemak padat menggunakan pulsed 

NMR. 

METODE PENELITIAN 

 

Alat 

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Kromatografi gas, pulsed 

NMR, melting point apparatus, shaker, water bath, rotary evaporator, oven, labu takar 250 ml, 

beaker glass 250 ml, beaker glass 500 ml, gelas ukur 250 ml, gelas ukur 100 ml, labu leher 

tiga 250 ml corong pisah 1 L, alu dan lumping, alat vakum, alat refluks, tabung CaCl2, 

hotplate, stirrer, magnetic bar, neraca analitis, thermometer 110
o
C, tabung kapiler 1 ml, statif 

dan klem. 

 

Bahan 

Bahan - bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :RBDPS, minyak 

kemiri, n-heksana, H3PO4, etanol, metanol, benzena, H2SO4, Na2SO4 anhidrat, NaOC2H5, 
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asam sitrat 20%, kertas saring biasa, bleaching earth, fenolftalien, natrium tiosulfat, asam 

asetat, sikloheksana, larutan wijs, Kalium Iodida, Kloroform, Amilum.  

Prosedur Penelitian 

Pemurnian Minyak Kemiri 

 Sebanyak 100 ml minyak kemiri ditambah 0,05% H3PO4 dan dicampur dengan 2% 

bleaching earth di dalam gelas Erlenmeyer bercabang volume 300 ml. selanjutnya diaduk di 

atas pengaduk magnet dan dipanaskan pada suhu 105
o
C dalam keadaan vakum selama 90 

menit. Hasil yang diperoleh kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring Whatmann 

no 4 dalam penyaring Buchner menggunakan bantuan pompa vakum untuk mendapatkan 

filtrat yang merupakan minyak hasil pemurnian. Minyak yang diperoleh dianalisis nilai 

bilangan iodin, bilangan peroksida, kandungan  asam lemak bebas, kandungan air, dan 

komposisi asam lemak maupun komposisi trigliserida menggunakan Kromatografi Gas Cair. 

Pembuatan Metil Ester Asam Lemak 

 Pembuatan metil ester asam lemak dilakukan terhadap minyak kemiri hasil 

permurnian. Ke dalam labu leher tiga yang yang telah dilengkapi kondensor bola dan tabung 

CaCl2 serta pengaduk magnet dimasukkan 20 g sampel lemak/minyak, 40 ml methanol, dan 

80 ml benzena. Campuran tersebut diaduk dan didinginkan, kemudian diteteskan H2SO4(p) 

sebanyak 2 ml secara perlahan. Campuran tersebut kemudian direfluks selama 3 jam. Pelarut 

benzena dan metanol yang berlebih diuapkan dengan alat rotary evaporator. Residu yang 

diperoleh kemudian diekstraksi dengan 100 ml n-heksana dan dicuci dengan aquadest 

sebanyak 3 kali. Lapisan atas diambil kemudan dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat lalu 

disaring. Filtrat yang diperoleh lalu diuapkan dengan alat rotary evaporator sehingga 

diperoleh metil ester asam lemak sebagai hasil. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan 

Kromatografi Gas Cair untuk diuji komposisi asam lemaknya. Dilakukan hal yang sama untuk 

RBDPS, lemak margarin hasil blending, dan lemak margarin hasil interesterifikasi 

 

Blending RBDPS dengan Minyak Kemiri pada Perbandingan 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 

50:50, 40:60, dan 30:70 (v/v) 

 Blending dilakukan dengan cara mencampurkan RBDPS dengan minyak kemiri hasil 

pemurnian pada perbandingan 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, dan 30:70 (v/v). 

Stearin yang akan diblending dicairkan terlebih dahulu di dalam oven. Setelah diperoleh 

stearin dalam bentuk cair, stearin tersebut diblending dengan minyak kemiri dengan cara 

pengadukan menggunakan magnetic stirrer selama 5 menit sambil dipanaskan pada suhu 

55
o
C dengan kecepatan 450 rpm. Lemak margarin yang diperoleh dianalisis FAC, TFA, 

komposisi trigliserida, titik lebur, dan SFC. 

 

Interesterifikasi RBDPS dengan  Minyak Kemiri pada Perbandingan 90:10, 80:20, 

70:30, 60:40, 50:50, 40:60, dan 30:70 (v/v) 

 Interesterifikasi dilakukan dengan memasukkan RBDPS dengan minyak kemiri hasil 

pemurnian pada perbandingan 90:10 (v/v) ke dalam labu leher tiga yang telah dilengkapi 

termometer dan stopper. Kemudian ditambahkan Natrium etoksida sebanyak 0,2 g yang 

dilarutkan dalam etanol. Campuran tersebut dipanaskan pada suhu 90
o
C selama 90 menit 

sambil diaduk. Setelah itu katalis dinonaktifkan dengan menggunakan larutan asam sitrat 20% 

sebanyak 20 ml. Pengadukan dilanjutkan selama 15 menit. Hasil pengadukan dimasukkan ke 

dalam corong pisah, kemudian dipisah lapisan bawah dan lapisan atas. Lapisan atas dianalisis 

FAC, TFA, komposisi trigliserida, titik lebur, dan SFC. Dilakukan hal yang sama untuk 

RBDPS dengan minyak kemiri pada perbandingan 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, dan 

30:70 (v/v). 
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Penentuan Komposisi Asam Lemak (FAC) dan Asam Lemak Trans (TFA) dengan 

Kromatografi Gas Cair 

 Sampel yang akan diuji komposisi asam lemaknya adalah RBDPS, minyak kemiri, 

lemak margarin hasil blending, dan lemak margarin hasil interesterifikasi. Pada analisis 

komposisi asam lemak, diatur kondisi alat kromatografi gas cair. Temperatur oven diatur 

kenaikan suhunya mulai dari 140
0
C selama 0,5 menit dengan kenaikan suhu rata-rata 20

0
C 

sampai dicapai suhu maksimum 220
0
C. Kondisi kolom kromatografi diatur pemisahannya 

dengan kecepatan rata-rata 1,2 menit, dimana dalam sekali penginjeksian sampel dibutuhkan 

waktu 36,25 menit. Kemudian sampel yang sudah dalam bentuk metil ester asam lemak  

diinjeksikan  ke dalam septum Kromatografi Gas Cair. Diperoleh komposisi asam lemak 

berdasarkan puncak yang terbentuk pada kromatogram. 

 

Penentuan Komposisi Trigliserida dengan Kromatografi Gas Cair 

 Sampel yang akan diuji komposisi trigliseridanya adalah RBDPS, minyak kemiri, 

lemak margarin hasil blending, dan lemak margarin hasil interesterifikasi. Pada analisis 

komposisi trigliserida, temperatur oven diatur kenaikannya mulai dari 100
0
C selama 0,5 menit 

dengan kenaikan suhu rata-rata 50
0
C sampai dicapai temperatur maksimum 360

0
C. kondisi 

kolom kromatografi gas cair diatur pemisahannya dengan kecepatan rata-rata 2,5 menit, 

dimana dalam sekali penginjeksian sampel dibutuhkan waktu 31,50 menit. Sampel dipipet ±3 

µl dan dimasukkan ke dalam vial tube 1,5 ml, lalu ditambah 1,5 ml n-heksana kemudian 

diaduk. Diinjeksikan  larutan  ke dalam septum  Kromatografi Gas. Diperoleh komposisi 

trigliserida berdasarkan puncak yang terbentuk pada kromatogram. 

 

Penentuan Kandungan Lemak Padat (SFC) 

 Penentuan kandungan lemak padat dilakukan dengan menggunakan pulsed NMR. 

Sampel lemak margarin dipanaskan dalam oven sampai suhu 70
o
C. dimasukkan sampel ke 

dalam masing-masing vial sebanyak 12 vial, masing-masing vial berisi ± 3 ml sampel. 

Kemudian semua vial dipanaskan dalam water bath suhu 60
o
C selama 30 menit. Semua vial 

dimasukkan ke dalam water bath suhu 0
o
C selama 1 jam. Setelah itu, masing-masing vial 

dimasukkan ke water bath suhu 0
o
C, 5

o
C, 10

o
C, 15

o
C, 20

o
C, 25

o
C, 30

o
C, 33

o
C, 35

o
C, 38

o
C, 

40
o
C, dan 45

o
C selama 30 menit. Diukur SFC setiap vial pada setiap suhu tersebut 

menggunakan alat pulsed NMR. 

  

Penentuan Titik Cair Lemak Margarin 

 Penentuan titik cair dilakukan terhadap lemak margarin hasil blending dan 

interesterifikasi. Ke dalam tabung kapiler berdiameter 1 mm dimasukkan lemak margarin 

menggunakan spuit injeksi. Kemudian dibekukan ke dalam refrigerator selama 16 jam. 

Setelah dibekukan, tabung kapiler dikeluarkan dan diikat pada thermometer sedemikian rupa 

sehingga ujung tabung berisi minyak sejajar dengan ujung thermometer yang berisi air raksa. 

Selanjutnya dicelupkan ke dalam beaker glass 500 ml yang berisi air setengah penuh sehingga 

termometer terendam . Beaker glass kemudian dipanaskan dengan kecepatan 0,5
o
C/menit dan 

diaduk dengan stirrer perlahan-lahan. Suhu yang menunjukkan cairan dalam tabung  kapiler 

jernih merupakan titik cair lemak margarin.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekstraksi dan Pemurnian Minyak Kemiri 

  Sebanyak 3000 g  inti biji buah kemiri yang telah dihaluskan, diekstraksi 

menggunakan pelarut  n-heksana melalui perendaman, diperoleh minyak kemiri sebanyak 

1560,2 g (52 %). Minyak kemiri hasil ekstraksi kemudian  dimurnikan  melalui proses 

pemucatan (Bleaching) menggunakan bleaching earth dan penghilangan getah  (degumming) 
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menggunakan Asam Posfat. Hasil analisis minyak yang diperoleh antara lain : kadar air 0,070 

%, kandungan asam lemak bebas 0,99 %, bilangan iodin 138,28, dan bilangan peroksida 2,39. 

 

Komposisi Trigliserida dari Lemak Margarin Hasil Blending dan Interesterifikasi RBDPS 

dengan Minyak Kemiri 

 Komposisi trigliserida dari lemak margarin hasil blending dapat dilihat pada tabel 1, 

sedangkan komposisi trigliserida dari lemak margarin hasil interesterifikasi dapat dilihat pada 

tabel 2. 

 

Tabel 1. Komposisi Trigliserida Lemak Margarin  Hasil Blending RBDPS dengan Minyak 

Kemiri  

 

 

TG 

 

Jumlah (%) 

90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 40:60 30:70 

TG-C34 0,61 0,52 0,14 - - - - 

TG-C36 1,06 0,94 0,38 - - - - 

TG-C38 0,46 0,47 0,15 - - - - 

TG-C44 0,08 0,07 0,05 - - 0,07 0,07 

TG-C46 1,52 1,30 1,18 0,01 0,03 0,62 0,48 

TG-C48 21,2 17,6 16,9 - - 8,38 6,48 

TG-C50 32,8 27,9 26,2 - 3,54 14,6 11,5 

TG-C52 25,1 24,0 23,5 8,89 5,29 20,7 20,2 

TG-C54 16,4 26,1 30,4 29,9 35,1 52,2 57,5 

TG-C56 0,37 0,71 0,63 61,1 50,8 1,61 1,84 

 

Tabel 2. Komposisi Trigliserida Lemak Margarin  Hasil Interesterifikasi RBDPS dengan 

Minyak Kemiri 

 

TG 

 

Jumlah (%) 

90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 40:60 30:70 

TG-C34 1,49 0,80 0,52 - - - - 

TG-C36 2,02 1,37 0,87 - - - - 

TG-C38 0,85 0,71 0,48 - - - - 

TG-C44 0,05 0,07 0,05 - - 0,12 0,06 

TG-C46 1,51 1,35 1,13 0,04 0,01 0,64 0,46 

TG-C48 21,46 19,72 16,33 - - 8,31 6,28 

TG-C50 31,16 28,27 24,55 6,11 - 14,21 11,34 

TG-C52 24,50 23,83 22,64 - - 20,62 20,21 

TG-C54 16,32 23,17 32,49 58,91 57,52 51,07 58,18 

TG-C56 - - 0,70 23,89 29,39 1,80 1,85 

 

Untuk perubahan komposisi trigliserida dapat dilihat pada lemak margarin hasil 

interesterifikasi dengan perbandingan 80:20 (RBDPS:Minyak Kemiri). Jumlah TG-C50 dari 

lemak margarin tersebut adalah 27,90 %, sedangkan jumlah TG-C50 untuk minyak kemiri 

dari RBDPS dan minyak kemiri masing-masing adalah  0,64% dan 41,91%. Dari persentase 

tersebut dapat dilihat adanya pertukaran gugus asil pada masing-masing trigliserida dari 

RBDPS dan minyak kemiri, sehingga dihasilkan lemak margarin bersifat semipadat dan dapat 

mencair pada suhu tubuh. 
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Titik Lebur Lemak Margarin Hasil Blending dan Interesterifikasi RBDPS dengan Minyak 

Kemiri 

 Titik lebur hasil blending dan interesterifikasi RBDPS dengan minyak kemiri pada 

berbagai perbandingan dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3.  Data titik lebur lemak margarin hasil blending dan interesterifikasi pada berbagai 

perbandingan 

No Perbandingan 

RBDPS : Minyak Kemiri 

Titik Lebur (
0
C) 

Blending Interesterifikasi 

1 90:10 69 65,5 

2 80:20 64,5 63 

3 70:30 59,5 59 

4 60:40 53 52,5 

5 50:50 46 43,5 

6 40:60 39 37 

7 30:70 33 32,5 

 

Terjadinya perubahan titik lebur berkaitan dengan adanya pencampuran secara fisik 

antara RBDPS dengan minyak kemiri dalam proses blending, sedangkan perubahan titik lebur 

dari lemak margarin hasil interesterifikasi karena adanya penataan ulang molekul-molekul 

asam lemak dari minyak atau lemak yang semula sehingga titik lebur menjadi berubah 

.Lemak margarin yang dihasilkan harus padat pada suhu kamar (27
0
C) dan  mencair pada 

suhu tubuh (32-37
0
C). 

Lemak margarin hasil interesterifikasi memiliki titik lebur yang lebih rendah 

dibandingkan lemak margarin hasil blending. Dari ketujuh perbandingan, lemak margarin 

hasil blending dengan perbandingan 30:70 memiliki titik lebur terendah yaitu 38
0
C, demikian 

juga dengan hasil interesterifikasi pada perbandingan 30:70 memiliki titik lebur terendah yaitu 

37,5
0
C. Reaksi interesterifikasi yang melibatkan reaksi pertukaran gugus asil menyebabkan 

pertukaran yang lebih merata dari struktur RBDPS dan minyak kemiri.   

 

Kandungan Lemak Padat (SFC) Lemak Margarin 

Data hasil pengujian nilai kandungan lemak padat (SFC) hasil blending dan 

interesterifikasi RBDPS dengan minyak kemiri menggunakan alat pulsed NMR hasilnya 

dapat dilihat masing-masing pada tabel 4 dan tabel 5. 

 

Tabel 4. Data Kandungan Lemak Padat (SFC) Hasil Blending 

N

o 

RBDPS : 

Minyak 

Kemiri 

          Kandungan Lemak Padat (%) 

0
0
C 25

0
C 30

0
C 35

0
C 37,5

0
C 

1 90:10 73,8 49,6 42,4 34,8 32,5 

2 80:20 67,4 43,2 37 30,7 27,8 

3 70:30 58,3 35,7 29,9 25,0 22,8 

4 60:40 48,9 26,6 22,4 18,9 17,2 

5 50:50 39,9 21,3 18,0 14,4 12,9 

6 40:60 28,4 14,6 12,3 8,3 5,4 

7 30:70 21,6 8,3 5,4 2,4 0,3 
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Tabel 5. Data Kandungan Lemak Padat (SFC) Hasil Interesterifikasi 

No RBDPS : 

Minyak 

Kemiri 

          Kandungan Lemak Padat (%) 

0
0
C 25

0
C 30

0
C 35

0
C 37,5

0
C 

1 90:10 69,7 44,2 38,0 31,8 29,3 

2 80:20 64,8 40,1 35,2 29,3 26,7 

3 70:30 58,2 35,5 29,7 24,7 22,5 

4 60:40 44,8 26,3 21,6 17,8 15,8 

5 50:50 37,1 19,3 15,9 12,9 11,2 

6 40:60 27 13,5 11,3 7,4 4,2 

7 30:70 20,4 9,6 5,3 2,3 0,2 

 

Lemak margarin hasil interesterifikasi memiliki nilai kandungan lemak padat yang 

lebih rendah dibandingkan lemak margarin hasil blending. Adanya katalis Natrium etoksida 

menyebabkan adanya pertukaran gugus asil antar trigliserida baik secara intermolekular atau 

maupun intramolekular, sehingga lemak margarin yang dihasilkan lebih padu dan memiliki 

titik lebur yang lebih rendah.  

Lemak margarin hasil penelitian yang memiliki kandungan lemak padat yang paling 

sesuai sebagai bahan lemak margarin hasil blending dan interesterifikasi dengan perbandingan 

RBDPS: minyak kemiri di 30:70 dengan nilai SFC masing-masing untuk blending dan 

interesterifikasi pada suhu 35
0
C adalah 2,43% dan 2,31%. Nilai minimum SFC untuk lemak 

margarin pada suhu 35
0
C adalah dibawah 5%.  

 

Kandungan Asam Lemak Trans Lemak Margarin 

Data kandungan TFA total dari lemak margarin hasil blending dan interestrifikasi dapat 

dilihat pada tabel 6. 

 

Tabel 6. Kandungan TFA Total Lemak Margarin Hasil Blending dan Interesterifikasi pada 

Berbagai Perbandingan  

Perbandingan 

RBDPS: Minyak 

Kemiri 

Kandungan TFA Total (%) 

Blending 

(C18:1T+ 

C18:2T+C18:3T) 

Interesterifikasi 

(C18:1T+C18:2T+C18:3T) 

90:10 1,97 2,31 

80:20 2,29 2,25 

70:30 2,36 2,45 

60:40 0,74 0,89 

50:50 0,86 0,87 

40:60 0,17 0,16 

30:70 0,14 0,17 

Kandungan asam lemak trans lemak margarin hasil blending dan interesterifikasi tidak jauh 

berbeda, meskipun kandungan asam lemak trans lemak margarin hasil interesterifikasi lebih 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses interesterifikasi tidak mempengaruhi kualitas 

lemak margarin yang akan dihasilkan. 

 Asam lemak trans hanya akan sedikit terbentuk pada reaksi interesterifikasi dengan 

suhu 90
0
C dalam waktu 90 menit dengan adanya katalis Natrium etoksida karena trans isomer 

akan terbentuk mulai suhu 110
0
C. Temperatur yang tinggi akan menghasilkan lebih banyak 

TFA. Tekanan yang tinggi dari katalis Ni akan mengurangi TFA. Klasifikasi kandungan asam 

lemak trans : 
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High trans product :  >20% TFA 

Low trans product  : <5% TFA (minimal trans fat) 

Zero trans product : <0,5% TFA 

(Perryman, et.al., 2006). 

Struktur molekul asam lemak tak jenuh di alam berbentuk cis dan struktur ini dapat diubah 

dalam bentuk trans karena proses pemanasan pada suhu yang tinggi. Asam lemak trans sangat 

ditakuti sebagai pemicu jantung koroner dan penyakit lainnya. Dalam penelitian ini, 

kandungan asam lemak trans yang diperoleh masih aman dikonsumsi terdapat pada lemak 

margarin hasil blending dan interesterifikasi pada perbandingan 30:70 (RBDPS:Minyak 

Kemiri), dimana nilai total TFA-nya masing-masing adalah 0,14% dan 0,17%. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Perbandingan antara RBDPS dengan minyak kemiri untuk menghasilkan lemak margarin baik 

metode blending maupun interesterifikasi ditinjau dari nilai SFC dan TFA total adalah 30:70 

(v/v), dimana nilai SFC lemak margarin hasil blending sebesar 2,43% pada suhu 35
0
C dengan 

jumlah TFA total sebesar 0,14%, sedangkan lemak margarin hasil interesterifikasi diperoleh 

nilai SFC nya sebesar 2,31% pada suhu 35
0
C dengan persentase TFA total sebesar 0,17%. 

 Dari hasil penelitian yang diperoleh, perubahan kandungan asam lemak trans (TFA) 

oleat (C18:1T), linoleat (C18:2T), dan linolenat (C18:3T) lemak margarin hasil 

interesterifikasi dibandingkan dengan blending tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan 

bahwa baik metode blending dan interesterifikasi akan menghasilkan lemak margarin dengan 

kandungan asam lemak trans (TFA) yang masih aman dikonsumsi. 

Dari hasil penelitian diperoleh perubahan komposisi trigliserida pada proses interesterifikasi 

dibandingkan dengan blending pada perbandingan 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 

dan 30:70. Pertukaran gugus asil terjadi sesuai dengan jumlah minyak yang lebih dominan. 

Jika RBDPS lebih banyak dari minyak kemiri maka trigliserida yang lebih banyak bertukar 

adalah trigliserida rantai pendek, sedangkan jika minyak kemiri lebiah banyak, maka 

trigliserida yang lebih banyak bertukar adalah trigliserida rantai panjang. 
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ABSTRACT 

 The Purpose of this research was to synthesize and characterize 

bacterial cellulose based composite with natural source filler such as 

seaweed for an alternative biomedical replacement. Bacterial 

cellulose-seaweed composite was prepared by immersing and shaking 

the bacterial cellulose gel in seaweed extract for various days 

with/without UV light radiation. The effect of immersion time and the 

UV light radiation on the physical, mechanical properties, and the 

structures of the bacterial cellulose-seaweed composite were 

characterized by using tensilon, Fourier Transform Infra Red, and X-

Ray Diffraction. The result showed that longer immersion of time 

decreased water content, increased the compressive and tensile 

strength, and elasticity of bacterial cellulose-seaweed composite 

compared to bacterial cellulose gel. Further, giving of UV light 

radiation during synthesizing of the bacterial cellulose-seaweed 

composite also improved its mechanical properties and the degree of 

crystalline. FTIR spectra showed no new functional groups appeared 

in the composite.  
 

Keywords: bacterial cellulose, seaweed extract, composite, UV light 

 

PENDAHULUAN  

Selulosa bakterial adalah salah satu bentuk dari selulosa ekstra selular yang diproduksi 

oleh bakteri dari genus Acetobacter seperti Acetobacter xylinum (A.xylinum) dan terdiri dari 

suatu jaringan serat hidrofilik yang sangat murni yang bertumpuk dalam struktur yang 

bertingkat-tingkat [1]. Selulosa bakterial memiliki beberapa sifat fisik unik antara lain 

memiliki kemurnian, kristalinitas, kekuatan mekanik, dan porositas tinggi dan mudah terurai. 

Selulosa bakterial juga mempunyai daya serap air yang baik, tidak menimbulkan alergi dan 

tidak menimbulkan iritasi [2]. 

Berdasarkan sifat unik inilah SB dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang medis 

yaitu pada bidang farmasi dan prostetik seperti lensa kontak, penutup luka sintetis, sistem 

pengiriman obat, hingga organ dan pergantian jaringan [1]. Pemanfaatan SB dalam bidang 

biomedis sebagai pergantian jaringan salah satunya yaitu pengganti jaringan lunak di tubuh, 

contohnya yaitu penghubung tulang dengan tulang (ligamen), penghubung otot dengan tulang 

(tendon) dan tulang rawan (cartilage).  

Salah satu kendala dalam pemanfaatan SB dalam bidang biomedis yaitu rendahnya 

sifat elastisitas dari SB. Walaupun SB memiliki kekuatan tarik yang tinggi sepanjang arah 

lapisan serat, tetapi nilai modulus tekannya rendah. Apabila SB diberi tekanan kecil seperti 

ditekan dengan menggunakan jari, air dengan mudah keluar dari dalam gel dan gel tidak dapat 

kembali ke bentuk semula [3]. 

Berdasarkan kekurangan dari SB tersebut maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk 

meningkatkan sifat elastisitas dari SB. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 
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memperoleh SB dengan elastisitas yang tinggi yaitu dengan menggabungkan SB dengan 

bahan lain membentuk suatu material baru berupa komposit. Komposit merupakan 

penggabungan dari dua material atau lebih yang secara fisik dan secara mekanik dapat 

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Material penyusun akan menentukan sifat akhir 

dari komposit [4].  

Pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti melakukan modifikasi yaitu dengan 

menggabungkan SB dan rumput laut, RL (Eucheuma cottonii). RL jenis Eucheuma cottonii 

ini termasuk dalam golongan Rhodophyceae (alga merah) yang cukup potensial dan banyak 

ditemukan di perairan Indonesia. RL ini merupakan salah satu penghasil karagenan yang 

kadarnya dapat mencapai 61.59 %. Karagenan merupakan suatu polisakarida rantai lurus yang 

tersusun dari sejumlah galaktosa dan anhidrogalaktosa [5].  

Karagenan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegunaan seperti sebagai penstabil, pengental, 

pembentuk gel, dan pengemulsi yang memilik nilai jual tinggi. Dalam dunia industri dan 

perdagangan pun karagenan banyak digunakan yaitu sebagai bahan baku untuk industri 

makanan, farmasi, kosmetik, bioteknologi dan non pangan [6]. Akan tetapi, gel RL akan 

mudah pecah apabila diberi tekanan dari luar. 

Berdasarkan kekurangan dari SB dan RL, maka dilakukan suatu penelitian yaitu 

penggabungan kedua material tersebut untuk membentuk suatu komposit yang memiliki sifat 

yang lebih baik dari sifat SB dan RL. Komposit SB dengan RL, KSB-RL yang terbentuk 

diharapkan dapat diaplikasikan dalam dunia medis. 
.  

METODE PENELITIAN 

 

Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan adalah peralatan gelas, wadah stainless steel, wadah plastik, 

blender, cawan penguap, plastik, setrika, neraca analitis (KERN ABS 220-4 Analytical 

Balance), oven (Memmert Model 300), penyaring, termometer, pH meter (Seven Easy S20 

METTLER-TOLEDO), FTIR (Perkin Elmer Frontier Optica), dan Compressive tester (Tony 

Technic Compressive Test Bauform model 2020), X-Ray Difraction 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah air kelapa, CO(NH2)2  (PT. 

Pupuk Sriwijaya), C12H22O11, CH3COOH 25% (PT. Brataco Chemica), starter bakteri 

A.xylinum (Laboratorium Biokimia FMIPA, UNP), aquades, dan rumput laut. 

 

Preparasi SB 

Sebanyak 4 liter limbah air kelapa yang telah disaring dimasukkan kedalam wadah 

stainlees steel berkapasitas 5 L, kemudian dipanaskan dan ditambahkan 400 g C12H22O11, 40 g 

CO(NH2)2 dan diaduk hingga larut. Kemudian campuran diasamkan dengan penambahan 

CH3COOH 25% hingga mencapai pH 4 - 4.5 (±80 mL), dan selanjutnya dipanaskan hingga 

mendidih. Dalam keadaan panas, 600 mL campuran dituangkan kedalam wadah fermentasi 

yang telah disterilkan dan ditutup menggunakan kertas berpori yang steril. Campuran 

didinginkan hingga mencapai suhu ±28
O
C (suhu kamar). Kemudian secara aseptik ditambahkan 

10% v/v (60 mL) starter bakteri A.xylinum dan difermentasi sampai terbentuk SB dengan 

ketebalan ±1 cm. 
 

Pencucian dan Pemurnian SB 

 SB yang dihasilkan dicuci dengan air mengalir selama ±24 jam, kemudian SB direndam 

dalam larutan NaOH 2% (w/v) selama ±24 jam untuk menghilangkan pengotor dan sisa-sisa 

bakteri. SB selanjutnya dicuci kembali dengan menggunakan air mengalir selama ±24 jam 

untuk selanjutnya disimpan dalam wadah berisi air dan siap untuk digunakan. 
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Preparasi RL 

RL dipotong-potong, ditimbang dan diblender dengan penambahan air. Pemblenderan 

ini dilakukan dengan rasio perbandingan antara RL dan aquades sebesar 1:15.  Kemudian RL 

yang telah diblender disaring dan filtrat yang dihasilkan digunakan sebagai filler. 

 

Preparasi KSB-RL 

SB dipotong-potong dengan ukuran 2x2x1 cm dan 15x2x1 cm, dimasukkan ke dalam 

plastik dan ditambahkan 200 ml ekstrak RL dan diletakkan diatas shaker. Perendaman SB 

dalam ekstrak RL dilakukan dengan variasi waktu perendaman yaitu 1,2,3 dan 4 hari sambil di 

goyang. 

 

Karakterisasi KSB-RL 

Pengujian Sifat Fisik (Water Content) KSB-RL 

 Untuk menentukan kandungan air KSB-RL, KSB-RL yang berukuran 2x2x1 cm 

ditimbang beratnya menggunakan neraca analitis (Wk), selanjutnya diletakkan diatas kain non 

woven, dipipihkan menggunakan kaca dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105
o
C. 

Pengujian kandungan air SB juga dilakukan dengan cara yang sama. Timbang kembali berat 

komposit kering setelah dioven (Wd) sampai beratnya konstan. Persentase kandungan air dapat 

dihitung menggunakan rumus :  

100(%) x
W

WW
W

w

dw

c


  

dimana, Wc= kandungan air (%), Ww = berat basah (g) dan Wd= berat kering (g).  

 

Pengujian Sifat Mekanik  KSB-RL 

 Untuk uji kuat tekan, sampel KSB-RL berukuran 2x2x1 cm diletakkan diatas blok 

beton berukuran 4x4x4 cm yang berfungsi sebagai penyangga. Sampel KSB-RL dan blok beton 

ditempatkan didalam ruang uji alat Tony Technik Compressive Tester dan  kemudian alat 

dioperasikan. Saat proses penekanan berlangsung, sampel KSB-RL diamati hingga sampel 

pipih. Pada monitor besarnya gaya tekan yang dibutuhkan untuk memipihkan sampel akan 

terlihat ketika alat penekan mulai menekan permukaan blok beton penyangga sehingga terjadi 

kenaikan besar gaya tekan yang drastis dan pada saat terjadi kenaikan inilah proses penekanan 

dihentikan. besarnya gaya tekan yang terlihat sebelum terjadi kenaikan dihitung sebagai nilai 

gaya tekan sampel KSB-RL. Untuk mendapatkan besarnya nilai kuat tekan dari sampel  KSB-

RL digunakan rumus :     

 
dimana,  P = Kuat Tekan (Pa), F = Gaya Tekan (N) , dan  A = Luas Penampang benda uji 

(m
2
). 

Selanjutnya untuk uji kuat tarik, sampel  KSB-RL berukuran 15 x 2 x 1 cm dipipihkan 

dengan menggunakan kaca, kemudian ditekan dengan menggunakan setrika dengan panas 

maksimum sehingga diperoleh sampel KSB-RL yang lembab dan tipis dengan ketebalan ±0.3 

mm. Sampel KSB-RL dipotong dengan ukuran 15 x 1.5 cm (disesuaikan dengan kondisi alat) 

dan diletakkan diantara sample clamp alat Tensile Tester. Selanjutnya alat dioperasikan dan 

sampel KSB-RL ditarik hingga putus. Pada monitor, akan ditampilkan nilai kuat tarik dan 

elongasi yang diperlukan untuk memutus sampel. Dari nilai kuat tarik dan elongasi ini dapat 

ditentukan nilai elastisitas KSB-RL. 

 Untuk menentukan sifat mekanik KSB-RL dapat digunakan persamaan berikut : 
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dengan  dan  

Dimana : = Kuat Tarik (Pa) 

    Regangan 

  F = gaya tarik yang diperlukan (N) 

             A = luas penampang benda uji (m
2
)  

   Δl = pertambahan panjang material (m)  

    lo = panjang material mula-mula (m) 

 

Pengujian Struktur (Gugus Fungsi) KSB-RL 

Analisa gugus fungsi KSB-RL dilakukan dengan menggunakan FTIR. Pengujian 

dimulai dengan membersihkan sample holder alat FTIR menggunakan C2H5OH. Selanjutnya 

pada program di layar monitor masukkan nama sampel yang akan dianalisa. Kemudian  pada 

program kosongkan pilihan “back ground”. Kemudian sampel KSB-RL berukuran 2x2x1 yang 

telah dikeringkan dengan menggunakan oven diletakkan diatas sample holder, dan pilih menu 

scan  untuk melihat preview dari sampel KSB-RL. Kemudian Force Gauge pada lengan ayun 

diatur dengan kekuatan antara 90-100 (untuk sampel padat), kemudian sampel di pindai untuk 

memperoleh spektrum hasil pengujian. Setelah selesai pilih menu “label” untuk menambahkan 

data panjang gelombang pada setiap puncak yang terdapat pada spektrum. Spektrum inilah 

yang dianalisa untuk menentukan gugus fungsi yang terdapat pada KSB-RL. 

Derajat kristalinitas sampel ditentukan dengan menggunakan X-RD. Sampel KSB-RL 

berukuran 2 x 2 x 1 cm dipotong menjadi berukuran 0.5 x 0.5 cm untuk memperoleh bagian 

sampel yang rata. Sampel kemudian diletakkan pada sample holder dan dimasukkan pada 

alat. Sampel kemudian dianalisis untuk memperoleh difraktogram. Difraktogram inilah yang 

digunakan untuk menentukan derajat kristalinitas dari KSB-RL. Persen derajat kristalinitas 

dihitung secara manual dengan menimbang hasil difraktrogram membran komposit yaitu 

dengan membandingkan berat kristalin terhadap berat totalnya (berat fasa kristalin dan 

amorf).  

Untuk menghitung persentase derajat kristalinitas dapat digunakan persamaan berikut: 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pembuatan SB ini memerlukan pemanasan, yang bertujuan untuk mensterilkan 

campuran yang dapat mengganggu proses fermentasi. Selain itu, wadah yang berisi media 

harus diletakkan pada tempat yang terhidar dari goyangan. Goyangan yang terjadi pada wadah 

akan mengakibatkan terbentuknya lapisan baru yang tidak terikat satu sama lainnya sehingga 

gel yang dihasilkan akan terbentuk secara terpisah (berlapis-lapis). Untuk memasukkan starter 

pada media, harus dilakukan secara aseptik agar tidak terjadi kontaminasi. 

Pada proses fermentasi, bakteri A.xylinum menghasilkan serat-serat selulosa pada 

bagian permukaan cairan media yang lama-kelamaan akan membentuk suatu lapisan tebal 

hingga menuju ke lapisan bawah cairan media. Ilustrasi pertumbuhan SB dapat dilihat pada 

Gambar.1  

  

 

  

 

 

Gambar 1. Ilustrasi Pertumbuhan SB 
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Setelah terbentuk SB yang berwarna putih kekuningan dengan ketebalan ± 1 cm, SB 

dicuci dan direndam dengan air mengalir untuk menghilangkan bau, pengotor dan bakteri-

bakteri yang masih terdapat dalam SB. Kemudian pemurnian SB dilakukan dengan 

perendaman menggunakan larutan NaOH 2%. Berdasarkan Widyaningsih & Hartiwi (2008),  

penggunaan larutan NaOH 2% dapat menghasilkan sifat mekanik yang baik. 

     Proses perendaman NaOH bertujuan untuk menghilangkan komponen-komponen non-

selulosa dan sisa bakteri yang masih terdapat di dalam SB. Komponen non-selulosa dapat 

menghalangi ikatan hidrogen yang terjadi antar rantai molekul selulosa mengakibatkan 

menurunnya kekuatan mekanik selulosa. Sisa bakteri yang masih ada juga dapat menurunkan 

kekuatan mekanik karena bakteri ini masih dapat beraktivitas dengan menggunakan nutrien 

yang ada pada SB. Akibatnya, membran SB yang dihasilkan menjadi rapuh dan berlubang [7]. 

Proses pencucian dan pemurnian SB dapat menyebabkan terjadinya pengikisan pada lapisan 

bawah sehingga ketebalan SB berkurang. 

     Pada persiapan ekstrak RL, RL diblender dengan menggunakan air dengan perbandingan 

1:15 dan menghasilkan ekstrak encer yang disaring berwarna krem yang digunakan sebagai 

filler yang diperkirakan dapat masuk ke dalam SB.  

     Preparasi KSB-RL bertujuan untuk membuat suatu material baru yang memiliki sifat yang 

lebih baik dari SB dan RL. Preparasi KSB-RL dilakukan dengan merendam SB dalam ekstrak 

RL dengan variasi waktu perendaman 1,2,3 dan 4 hari diaduk dengan menggunakan shaker. 

     Hasil dari perendaman SB dalam ekstrak RL ini tidak menimbulkan perubahan warna pada 

KSB-RL (masih seperti SB), tetapi ekstrak dari RL menempel pada permukaan KSB-RL, 

seperti terlihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

Gambar 2. (a) SB dan (b) KSB-RL 

Kandungan Air KSB-RL 

Penentuan kandungan air ini bertujuan untuk melihat berapa banyak ekstrak RL yang 

masuk ke dalam SB menggantikan air sewaktu perendaman. Pengukuran kandungan ekstrak RL 

juga dilakukan, dengan tujuan untuk menentukan banyaknya RL yang dihasilkan dari ekstrak 

RL yang digunakan. Pengaruh waktu perendaman terhadap kandungan air dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Pengaruh Waktu Perendaman terhadap Kandungan Air KSB-RL 

 

Berdasarkan penelitian Ciechanska (2004), SB memiliki kandungan air yang tinggi 

(98-99%). Gambar 3.3. menunjukkan bahwa kandungan air yang didapatkan adalah sebesar 

99.156 %, hal ini membuktikan bahwa SB memiliki kandungan air yang tinggi. Sedangkan 

jumlah kandungan air didalam ekstrak RL yaitu sebesar 98.102 %.   

Pengaruh waktu perendaman terhadap kandungan air KSB-RL menunjukkan 

penurunan kandungan air pada hari ke-1 hingga hari ke-4 dari kandungan air SB. Berdasarkan 

hasil yang didapatkan semakin lama waktu perendaman maka semakin banyak ekstrak RL 

yang masuk ke dalam SB menggantikan air. Hal ini ditunjukkan dengan semakin lama waktu 

perendaman maka semakin berkurang kadar airnya. 

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa, pada proses perendaman SB 

(matrix) dalam ekstrak RL (filler) terjadi proses absorbsi fisika karena filler masuk 

menggantikan air yang ada di dalam matrix tetapi hal ini tidak mengakibatkan terbentuknya 

zat baru. Hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan kandungan air KSB-RL dari SB. 

 

Sifat Mekanik KSB-RL 

Pengukuran kuat tekan merupakan pengukuran kapasitas suatu material atau struktur 

untuk tahan terhadap beban atau tekanan yang cenderung merubah bentuk atau ukurannya. 

Pengukuran kuat tekan ini merupakan suatu parameter yang penting dalam mendesain atau 

membuat sebuah struktur material [8]. 

 

 
Gambar 4. Pengaruh waktu perendaman terhadap kuat tekan KSB-RL 

 

Pengaruh waktu perendaman terhadap kuat tekan dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa kuat tekan SB yang dihasilkan adalah sebesar 0.292 MPa.  

KSB-RL yang memiliki nilai kuat tekan 2 kali hingga 8 kali lebih kuat dibandingkan dengan 

SB. Akan tetapi, hasil yang didapatkan belum sesuai dengan standar kuat tekan tulang rawan 

yaitu 14-59 MPa [9].  
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Berdasarkan penelitian Nakayama et al., (2004) besarnya nilai kuat tekan yang 

dihasilkan dari komposit SB-Gelatin adalah 3.7 MPa. Nilai kuat tekan komposit SB-Gelatin 

ini lebih tinggi dari nilai kuat tekan KSB-RL yang dihasilkan. 

Semakin lama waktu perendaman yang dilakukan maka semakin besar kuat tekan 

yang dihasilkan. Hal ini disebabkan semakin banyak ekstrak RL yang masuk kedalam matrix 

SB sehingga KSB-RL semakin keras yang dapat dibuktikan dengan menurunnya jumlah 

kandungan air KSB-RL  pada Gambar 3. 

Kuat tarik merupakan salah satu sifat mekanis untuk mengukur kekuatan suatu 

material. Kuat tarik KSB-RL adalah gaya tarik maksimum yang dapat ditahan oleh KSB-RL 

selama pengukuran berlangsung sampai KSB-RL terputus, sehingga kuat tarik dari suatu 

KSB-RL sangat berpengaruh terhadap kualitas dari KSB-RL tersebut. Semakin tinggi kuat 

tarik suatu material maka kualitas material semakin baik kualitas [10].  

Dapat dilihat pada Gambar 5 bahwa perendaman SB dalam ekstrak RL mempengaruhi 

kuat tarik, regangan dan elastisitas KSB-RL. Kuat tarik atau tegangan didefinisikan sebagai 

perubahan gaya tehadap luas penampang daerah yang dikenai gaya tersebut. Gaya yang 

bekerja pada benda menyebabkan terjadinya perubahan ukuran benda. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa KSB-RL dapat meningkatkan kuat tarik pada hari ke-2 sampai hari ke-4 

dari kuat tarik SB. Nilai kuat tarik KSB-RL optimum yang dihasilkan yaitu pada waktu 

perendaman selama 3 hari.  

Regangan didefinisikan sebagai perbandingan perubahan panjang benda terhadap 

panjang mula-mula akibat suatu gaya dengan arah sejajar perubahan panjang tersebut. 

Regangan ini berbanding terbalik dengan nilai elastisitas suatu material. Secara keseluruhan, 

hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa waktu perendaman dapat menurunkan regangan 

KSB-RL. 

Berdasarkan perbandingan nilai kuat tarik dengan regangan KSB-RL, maka 

didapatkan nilai elatisitas KSB-RL. Perendaman SB dalam ekstrak RL dapat meningkatkan 

sifat elastisitas dari KSB-RL karena perendaman ini menurunkan regangan KSB-RL. Dapat 

diketahui bahwa SB memiliki nilai elastisitas sebesar 0.997 MPa, sedangkan KSB-RL yang 

terbentuk dengan perendaman selama 3 hari memiliki nilai elastisitas 1.535 MPa. 

 

      

 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Gambar 5. Pengaruh Waktu Perendaman terhadap (a) Kuat Tarik, (b) Regangan, dan (c) 

Elastisitas KSB-RL 

 Analisa Gugus Fungsi 
  Sampel yang digunakan dalam analisa gugus fungsi adalah KSB-RL pada perendaman 

hari ke-4. Hasil spektrum FTIR kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui gugus 

fungsi yang terdapat didalam setiap material. KSB-RL yang digunakan dalam pengujian 

gugus fungsi ini adalah KSB-RL pada perendaman hari ke-4. Spektrum FTIR yang dihasilkan 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Spektrum FTIR 

 

      Puncak karakteristik selulosa ditampilkan dalam interval bilangan gelombang 4000-

600 cm
-1

 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.6. Berdasarkan Yue, Han, & Wu (2013) 

dan Gayathry & Gopalaswamy (2014), puncak karakteristik gugus fungsi pada selulosa 

adalah vibrasi regangan O-H (3100-3800 cm
-1

), C-H (2901     cm
-1

), C-O (1370 cm
-1

) dan C-

O-C (1163 cm
-1

 dan 1068 cm
-1

).  

      Berdasarkan spektrum FTIR pada Gambar 6 dapat dianalisis gugus fungsi yang 

terdapat pada KSB-RL. Puncak-puncak yang muncul ditampilkan pada table 3.1 berikut : 

 

Tabel 1. Puncak-puncak bilangan gelombang pada masing-masing gugus fungsi 

 

 

     

 

 

 

Sampel Berat 

Total 

(gr) 

Berat 

Kristal 

(gr) 

Berat 

Amorf 

(gr) 

% Derajat 

Kristalinit

as 

SB 0.222 0.149 0.073 67.117 % 

KSB-RL  0.217 0.143 0.074 65.899 % 
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 Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa dalam SB terdapat vibrasi pada bilangan 

gelombang 3335.85 cm
-1 

yang menunjukkan adanya regang O-H alkohol. Vibrasi pada 

bilangan gelombang 1635,11 cm
-1 

yang menunjukkan adanya cincin siklis lingkar enam dari 

monomer glukosa. Vibrasi pada bilangan gelombang 1033.81 cm
-1

 yang menunjukkan adanya 

ikatan C-O-C β-1,4-glikosidik. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Rahayu & Rohaeti (2012), di mana dalam penelitian tersebut SB menunjukkan adaanya 

regangan O-H  pada bilangan gelombang 3400.01 cm-
1
, cincin siklis lingkar enam dari 

monomer glukosa vibrasi pada bilangan gelombang 1636.01 cm
-1

, dan C-O-C β-1,4-

glikosidik vibrasi pada bilangan gelombang 1110.20cm
-1

.  

Berdasarkan hasil yang didapatkan, KSB-RL tidak menghasilkan puncak baru tetapi 

hanya mengalami pergeseran batokromik dan hipokromik. Pergeseran merah atau batokromik 

adalah pergeseran serapan maksimum ke bilangan gelombang yang lebih tinggi dan 

pergeseran biru atau hipokromik merupakan pergeseran serapan maksimum ke bilangan 

gelombang yang lebih rendah.  

Puncak 1457.03 cm
-1

 (vibrasi regangan C-O) pada SB mengalami pergeseran bilangan 

gelombang yang lebih rendah (pergeseran hipokromik) menjadi 1384.75 cm
-1 

pada KSB-RL. 

Puncak 335.85 cm
-1

 (vibrasi O-H) pada SB mengalami pergeseran batokromik pada KSB-RL. 

Pergeseran ini menunjukkan adanya pengaruh ekstrak RL yang masuk ke SB pada KSB-RL. 

 

Analisa Kristalinitas 

Uji kristalinitas dilakukan untuk mengetahui derajat kristalinitas dari KSB-RL 

menggunakan XRD.  Pada uji kristalinitas, sampel yang digunakan adalah KSB-RL kering 

pada perendaman hari ke-4. Gambar 3.7 menunjukkan difraktogram SB dan KSB-RL.  

 
 

Gambar 7. Difraktogram SB dan KSB-RL 

 

Berdasarkan difraktogram yang dihasilkan terlihat bahwa didaerah sudut 2θ 

menunjukkan adanya fase kristalin 1α dan 1β. Pada puncak 1α, puncak SB muncul pada 2θ = 

14.6
o
, sedangkan puncak yang dihasilkan pada KSB-RL mengalami pergeseran menjadi 14.3

o
. 

Pada puncak 1β, juga mengalami pergeseran yaitu muncul puncak pada 22.8
o 

untuk SB,  

sedangkan untuk KSB-RL muncul puncak pada 22.7
o
.
 
Pergeseran ini menunjukkan adanya 

pengaruh ekstrak RL yang masuk kedalam SB. 

Puncak-puncak yang dihasilkan pada difraktogram merupakan karakter khas dari 

selulosa. Selulosa yang dihasilkan adalah selulosa I. Pergeseran yang terjadi tidak mengubah 

tipe selulosa. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan NaOH 2% akan mempertahankan tipe 

selulosa yaitu selulosa I. Hasil pengukuran derajat kristalinitas dapat dilihat pada Tabel 3.  2 
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Tabel 2. Derajat Kristalinitas SB dan KSB-RL. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 3.2, menggunakan ekstrak RL dapat menurunkan kristalinitas KSB-

RL. Hal ini sesuai dengan besarnya intensitas puncak yang muncul. Apabila intensitas puncak 

KSB-RL yang dihasilkan tinggi maka kristalinitas KSB-RL akan tinggi. dapat dilihat bahwa 

SB memiliki derajat kristalinitas sebesar  67.117%. Perendaman menggunakan ekstrak RL 

dapat menurunkan kristalinitas KSB-RL. Hal ini sesuai dengan besarnya intensitas puncak 

yang muncul. Apabila intensitas puncak KSB-RL yang dihasilkan tinggi maka kristalinitas 

KSB-RL akan tinggi.  

 

KESIMPULAN 

Waktu perendaman dapat mempengaruhi karakteristik KSB-RL. Adanya ekstrak RL 

yang masuk ke dalam matrik SB dapat menurunkan kandungan air KSB-RL. Ekstrak RL 

mengalami proses penyerapan absorpsi fisika karena tidak membentuk senyawa baru. 

Masuknya ekstrak RL kedalam SB, dapat meningkatkan sifat mekanik dari KSB-RL. Sifat 

mekanik yang dihasilkan belum memenuhi standar tulang rawan. 
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-1

) 

 

 

O-H 

C-H -C-H C-O C-O-C 

RL 3378.27 - 1426.09 - 1027.7

3 SB 3335,85 2914.7

1 

- 1457.03 1033.8

1 KSB-RL 3339.96 2895.2

3 

- 1384.75 1035.8

4 
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ABSTRACT 

Ruddlesden-Popper (R-P) phase is a metal oxide compound consisting 

of rock salt layer and perovskite with general formula AO(ABO3)n. R-P 

containing magnetic cations have been widely studied because it has 

interesting characteristics, such as colossal magnetoresistance. 

Modification colossal magnetoresistance of R-P could be done by 

introducing ferroelectric cation. R-P phases with n = 1, 

Ca2M0.5Nb0.5O4 (M = Mn and Fe) were synthesized by molten salts 

method using Na2SO4/K2SO4 as the flux. The mixture of salts and 

precursor were heated at 900, 1000, and 1100°C. The XRD data show 

that Ca2Mn0.5Nb0.5O4 was calcined at 900°C and 1000°C forming the 

mixture of R-P phase layered with space group I41/acd and perovskite 

with space group Pnma. Ca2Mn0.5Nb0.5O4 calcined at 1100°C contains 

perovskite (Pnma) and  unidentified impurities, while Ca2Fe0.5Nb0.5O4 

heated at 1000
o
C showing formation of perovskite (Pbnm). 

  

Keywords: Ruddlesden-Popper, Molten Salt, Colossal Magnetoresitance 

 

PENDAHULUAN 

Senyawa Ruddlesden-Popper (R-P) merupakan logam oksida yang terdiri dari lapisan 

rock salt (AO) dan perovskit (ABO3). Secara umum R-P memiliki rumus [AO(ABO3)n] (1). 

Kation A dapat diisi oleh kation-kation tanah jarang, alkali tanah, atau alkali (2). Kation B 

terdiri dari unsur transisi dengan ukuran jari-jari lebih kecil dibandingkan kation A. Senyawa 

ini biasanya memiliki struktur tetragonal atau ortorombik. Sifat fisika dan kimia dari senyawa 

R-P dipengaruhi oleh identitas dan valensi logam transisi, jumlah lapis dari perovskit, besar 

sudut B-O-B, serta konten dari oksigen pada senyawa (3).    

Efek colossal magnetoresistance pada R-P sangat menarik untuk dipelajari, karena 

dapat diaplikasikan untuk advanced devices (2),(4). Sifat tersebut merupakan campuran hasil 

interaksi ferromagnetic double exchange, antiferromagnetic superexchange, charge ordering, 

dan efek Jhan-Teller (4). Hal tersebut disebabkan adanya campuran valensi dari kation 

Mn
+3/+4

 pada perovskit (2). Penelusuran sifat fisika dan kimia R-P yang bersifat colossal 

magnetoresistance telah banyak dilakukan, seperti La2-2xCa1+2xMn2O7 (1), Ca4Mn3O10 (2), 

Ca2MnO4 (5), dan NdSr2Mn2O7 (6). Material yang memiliki sifat magnetoresitance sering 

dikembangkan menjadi material magnetoelektrik, dengan mendoping kation feroelektrik. 

Kajian pendopingan kation feroelektrik menunjukkan perubahan struktur, sifat listrik, dan 

kimia dari senyawa magnetoresistance. Penelitian pendopingan kation Nb
5+

 dan Ta
5+

 pada 

Ca4Mn3O10 menunjukkan, distorsi pada struktur perovskit meningkat sebanding dengan 

jumlah kation Nb
5+

 atau Ta
5+

 yang didoping. Hal tersebut terjadi karena perbedaan jari-jari 

antara kation Mn
4+

 dengan Nb
5+

 dan Ta
5+

. Adanya distorsi dapat menyebabkan perubahan 

struktur kristal dan memungkinkan memiliki sifat ferroelektrik. Pendopingan juga 

meningkatkan interaksi double exchange dan nilai resisivitas pada material (4),(7). 

Sintesis senyawa Ruddlesden-Popper dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti 

sol-gel (1)
 
dan self-combustion (8). Meski senyawa Ruddlesden-Popper telah disintesis 

mailto:zulhadjri@fmipa.unand.ac.id
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dengan advanced method, metode konvensional seperti solid-state masih memiliki kelebihan 

seperti preparasi sampel mudah dan efektif dalam mendapatkan produk berfasa tunggal serta 

kristilanitas tinggi. Namun, metode solid-state memiliki kelemahan seperti proses reaksi lama, 

membutuhkan energi tinggi, reaktan bisa terdekomposisi, dan kehomogenan produk rendah 

(9). Alternatif yang dapat menutupi kelemahan tersebut adalah dengan metode lelehan garam 

(9),(10). Contohnya pada proses sintesis Sr3Ti2O7 dengan metode lelehan garam, suhu 

pembentukannya lebih rendah 80
o
C dibandingkan solid-state (11).  

Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan penelusuran senyawa Ruddlesden-

Popper yang mengandung kation magnetik dan feroelektrik, dengan formula Ca2M0.5Nb0.5O4 

(M = Mn and Fe). Metode yang digunakan adalah lelehan garam. Produk yang diperoleh 

dikarakterisasi dengan XRD dan direfinement untuk dipelajari struktur kristalnya. 

 

METODE PENELITIAN 

CaCO3 (Aldrich, 99,9%) , Nb2O5 (Aldrich, 99,9%), Fe2O3 (Aldrich, 99,9%), dan 

Mn2O3 (Aldrich, 99,9%) ditimbang dengan perbandingan stoikiometri mol formula 

Ca2M0.5Nb0.5O4 (M = Mn and Fe). Kemudian, dicampurkan dan digerus dengan etanol dalam 

agate mortal hingga homogen. Lalu, Garam (Na2SO4/K2SO4 rasio mol 1:1) ditimbang dengan 

perbandingan mol garam:produk adalah 2:1 dan ditambahkan ke prekursor. Campuran 

tersebut ditempatkan di dalam krus alumina dan dipanaskan dalam furnace dengan suhu 

900
o
C – 1100

o
C. Produk yang diperoleh digerus kembali dan kemudian dicuci beberapa kali 

dengan aquades panas untuk menghilangkan sisa garam, kemudian dikeringkan pada suhu 

110
o
C selama satu malam.  Produk yang didapat digerus kembali hingga halus dan 

dikarakterisasi dengan XRD. Hasil data XRD direfine. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 1 menunjukkan hasil XRD dari Ca2Mn0.5Nb0.5O4 yang dikalsinasi pada suhu 

900, 1000, dan 1100
o
C. Berdasarkan data tersebut diketahui, produk hasil kalsinasi suhu 

900
o
C membentuk dua fasa, yaitu fasa dominan perovskit (Pnma) dan R-P lapis satu 

(I41/acd). Pada suhu 1000
o
C, produk yang terbentuk sama dengan suhu 900

o
C. Namun, 

intensitas puncak utama dari R-P (I41/acd) pada 2θ = 14.66 mengalami peningkatkan. Hal 

tersebut menunjukkan senyawa R-P yang diperoleh lebih banyak dibandingkan produk suhu 

900
o
C. Hasil yang berbeda diperoleh dari produk hasil kalsinasi 1100

o
C. Data XRD 

menunjukkan, tidak ada terbentuknya senyawa R-P. Pada produk diidentifikasi terbentuknya 

perovskit (Pnma) dan senyawa yang belum diketahui. Salah satu faktor yang menyebabkan R-

P tidak terbentuk secara murni adalah sulitnya menjaga biloks Mn pada suhu tinggi, karena 

faktor tersebut kestoikiometrian dari campuran prekursor akan berubah (1). Pada beberapa 

penelitian dilakukan usaha untuk menjaga biloks Mn agar sesuai dengan stoikiometri, 

contonya pada penelitian sintesis La2SrMn2O7 kondisi atmosfir dialirkan gas O2 untuk 

mendapatkan biloks Mn yang diinginkan (12). Untuk formula Ca2Fe0.5Nb0.5O4 dikalsinasi 

pada suhu 1000
o
C. Diketahui kation Fe

3+
 lebih stabil dibandingkan kation Mn

3+
 pada suhu 

tinggi. Data XRD formula Ca2Fe0.5Nb0.5O4  yang diperoleh direfine (Gambar 2). Data hasil 

refine menunjukkan bahwa produk membentuk perovskit dengan grup ruang Pbnm. Hal 

serupa juga dilaporkan pada penelitian sintesis senyawa La1.4Ca1.6Mn2O7 dan La2Ca2Mn3O10 

(8). Produk yang diperoleh dalam penelitian tersebut berupa perovskit, meski campuran 

prekursor yang direaksikan adalah R-P lapis 2 dan 3. Pada penelitian tersebut sampel 

dianalisis dengan TEM, diketahui terdapat perovskit dan pengotor yang diduga adalah sisa 

dari kation Ca. Oleh karena itu, penelitian tersebut mengasumsikan produk yang terbentuk 

adalah perovskit dengan konten Ca yang berbeda dan menyatakan bahwa senyawa R-P yang 

mengandung Ca bersifat tidak stabil.  
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senyawa tidak diketahui

Perovskit (Pnma)
 

R-P lapis satu (I41/acd)

  
a

b
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Gambar 1.  Hasil XRD dari senyawa Ca2Mn0.5Nb0.5O4 yang dilaksinasi pada suhu (a) 900 

(b) 1000 (c) 1100 
o
C. 

Pada proses sintesis R-P perlu diperhatikan setiap parameter reaksinya, karena energi 

pembentukan R-P berdekatan dengan senyawa perovskit lainnya (terutama berbasis Mn) (13). 

Oleh karena itu, parameter seperti suhu rekasi, waktu reaksi, dan proses pendinginan harus 

diperhatikan (1). Pada penelitian sintesis LnSr2Mn2O7 (Ln = La, Nd, Gd), dipelajari 

mekanisme reaksinya. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui, R-P dalam mekanismenya 

membentuk beberapa senyawa intermediate. Salah satu senyawa intermediate yang terbentuk 

adalah perovskit (Nd0.75Sr0.25MnO3) dan senyawa R-P lapis satu (Nd0.25Sr1.75MnO4) (6). 

Penelitian lainnya, mengkaji mekanisme pembentukan GdSrFeO4. Hasil peneltian 

menunjukkan hal yang serupa, terbentuknya intermediate perovskit (Sr1-xGdxFeO3-α) dalam 

mekanismenya. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa faktor utama yang 

mempengaruhi adalah suhu reaksi dan komposisis prekursor (14). Oleh karena itu, untuk 

penelitian selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap komposisi prekursor, agar diperoleh 

senyawa R-P murni dengan basis kation magnet dan feroelektrik. 

20 40 60 80

 

 

2  

 Gambar 2.    Hasil refine dari senyawa Ca2Fe0.5Nb0.5O4. SG: Pbnm, a= 5.456 

b=5.5673 c= 7.7923, Rp= 2.519 Rwp=2.893 χ2= 1.164 
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KESIMPULAN 

Pada penelitian ini, produk yang diperoleh belum membentuk senyawa 

Ca2M0.5Nb0.5O4 (M = Mn and Fe) berfasa tunggal. Untuk senyawa Ca2Mn0.5Nb0.5O4 yang 

dikalsinasi pada suhu 900 dan 1000
o
C, diperoleh campuran perovskit (Pnma) dan R-P 

(I41/acd). Sedangkan, produk hasil kalsinasi 1100
o
C membenuk perovskit (Pnma) dan 

pengotor yang belum diketahui. Produk yang diperoleh dari formula Ca2Fe0.5Nb0.5O4 yang 

dikalsinasi pada suhu 1000
o
C adalah perovskit (Pbnm). Agar memperoleh senyawa R-P 

murni perlu dilakukan penelusuran terhadap variasi komposisi dari prekursor. 
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ABSTRAK 

Telah disintesis Interpenetrasi Jaringan Polimer (IPN) menggunakan 

Karet Alam SIR-10 (NR) dan Poliuretan alam (dibuat dari lignin 

getah kayu markusii dengandimetil isosianat) secara serentak yang 

kemudian ditambahkan Montmorillonit (MMT) sebagai bahan pengisi 

dalam pembentukan komposit IPN. Prapolimer dari PU telah 

disintesis dengan menggunakan Polipropilen Glikol dan Toluena 

Diisosianat dengan perbandingan mol antara NCO : OH = 2 : 1. NR 

divulkanisasi dengan menambahkan Asam Stearat, Zink Oksida, 

MBTS, dan Sulfur. Prapolimer PU dan NR tervulkanisasi dicampur 

dengan menggunakan suhu 140
o
C untuk menghasilkan IPN NR-PU. 

Penambahan MMT kedalam IPN NR-PU akan menghasilkan komposit 

IPN NR-PU-MMT. Selanjutnya komposit IPN NR-PU-MMT yang 

terbentuk dikarakterisasi dengan Uji Kekuatan Tarik, Uji Daya Serap 

Air, SEM dan DSC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa campuran 

komposit IPN meningkat dengan bertambahnya MMT hingga batas 

optimum yakni pada perbandingan antara NR-PU dengan MMT 

adalah 74 phr : 26 phr yang memberikan kekuatan tarik dan 

kemuluran yang baik. Sifat mekanik, fisik, dan morfologi komposit 

IPN ini dipengaruhi oleh jumlah MMT yang digunakan sehingga 

menghasilkan komponen yang saling silang pada ikatan antar muka. 

 

Kata kunci :  Interpenetrasi Jaringan Polimer (IPN), Karet SIR-10 (NR), Poliuretan (PU) 

alam, Montmorillonit (MMT). 
 

PENDAHULUAN 

Interpenetrating Polymer Network (IPN) dibuat melalui bahan polimer ikat silang 

yang  disintesis  secara serentak baik kondensasi kondensasi, adisi atau propagasi dengan 

menggunakan dua taua lebihmonomer, kemudian monomer yang telah dihasilkan tersebut 

dipolimersisasikan dan diikatsilangkan. IPN dapat dibuat melalui dua atau lebih polimer yang 

sudahjadi, dimana sulit untuk bercampur sempurna sehingggadalam campuran terjadi 

pemisahan fasa (fasa heterogen). 

Berdasarkan keadaan inilah orang mulaimencoba untuk membuat suatu jenis 

polimeryang disebut “Interpenetrating Polymer Network (IPN)” . 

Marinovic, S. (2010) membuat IPN antara Poliuretan dan Poliakrilat, dianalisa dengan 

dinamis mekanik (DMA), termogram (DSC), dan analisa termogravimetri (TGA), IPN yang 

dihasilkan sifat mekanik dari memiliki kinerja terbaik dan memiliki suhu transisi gelas (Tg 

tertinggi dan kerapatan ikat silang tertinggi, tetapi tidak memiliki kekerasan tertinggi. 

Sedangkan Shoubing, C.(2011) membentuk komposit IPN dengan serangkaian poliuretan 
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berbasis minyak jarak dan resin epoksi, dimana berdasarkan pemindaian mikroskop elektron 

(SEM), analisa mekanik dinamis (DMA) dan analisa termogravimetri (TGA) menunjukkan 

bahwa suhu dekomposisi termal dari komposit meningkat sedangkan kekuatan tarik dan 

dampak kekuatan komposit IPN juga secara signifikan ditingkatkan, sehingga hasil dari 

penelitian Shoubing, C. menunjukkan sifat sebagai peredam yang dapat digunakan sebagai 

peredam suara dan getaran.Amrollahi, M. (2011)  membentuk Jaringan elastomer poliuretan 

yang disintesis dari campuran 2,4-toluena diisosianat dan 1,4-butanadiol , dimana jaringan 

elastomer poliuretan memiliki struktur yang mirip dengan jaringan polimer saling 

berpenetrasi, yang dinamakan pseudo-semi-IPN. Jaringan elastomer poliuretan baru ini 

menunjukkan kekuatan tarik tinggi dan  memperoleh manfaat ekonomi dari poliuretan yang 

didasarkan pada poliol non-polar lainnya. 

IPN memperlihatkankeunggulannya dibanding jenis polimer lainnya dimana daerah 

kerjanya meliputi trayek temperatur  dan frekuensi.  Vivek J. Dave (2013) berhasil 

membentuk IPN dari modifikasi Poliuretan berbasis minyak jarak dan polistirena yang dibuat 

dengan metode skuensial IPN dimana minyak jarak yang dimodifikasi oleh trietanolamin 

dengan cara transesterifikasi dan ditetapkan sebagai transesterifikasi minyak jarak dan 

selanjutnya membentuk poliuretan. 

Laurent, J. G. (2014) membentuk semi-IPN dari poli(3,4-etilendioksitiopena), Nitril 

Butadiena, dan Polietilena Oksida, dimana dari hasil pencampuran tersebut dihasilkan sifat 

mekanik yang tinggi dibandingkan dengan jaringan tunggal dari masing-masing bahan, semi-

IPN yang dihasilkanmenunjukkan prilaku fleksibel yang kuat. Nicolas, F. (2014) meneliti 

Interpenetrasi jaringan polimer (IPN)elektro-aktif dibuat dengan polimerisasi oksidatif dari 

3,4-etilendioksitiopena dalam Polimer Elektrolit Padat yang menggabungkan Polietilenoksida 

dan Nitril Butadiena Rubber  

Interpenetrasi jaringan polimer (IPN) dalam penelitian ini dibuat dengan cara 

mereaksikan karet alam SIR-5 dengan poliuretan alam, dimana poliol yang digunakan adalah 

dari lignin yang berasal dari getah kayu markusii dan direaksikan dengan Toluena Diisosianat 

(TDI),  pencampuran antara poliuretan dengan karet alam SIR-10, lalu akan ditambahkan 

dengan Monmorillonit (MMT) untuk membentuk komposit IPN. 

Hasil sintesis Interpenetrasi jaringan polimer (IPN) dapat memperlihatkan sifat fisik 

maupun sifat mekanik yang baik, sehingga dapat memberikan informasi terhadap kemajuan 

dalam bidang IPN ataupun pemanfaatannya dalam  bidang industri. 

 

Cara Kerja 

Karakterisasi Monmorillonit 

Karakterisasi Monmorillonit dengan menggunakan spektrofotometri FT-IR dan Partikel Size 

Analyzer (PSA). 

Mastikasi Karet Alam  

Karet Alam SIR-5 sebanyak 100 phr di giling dengan menggunakan Two Roll Mill ketebalan 

1,6-1,8 mm selama 4,8,12,16,20 menit.Karet Alam yang telah di giling diukur viskositasnya 

dengan alat Mooney Viscosity.Setelah diketahui nilai viskositasnya dapat ditentukan waktu 

mastikasi optimum. 

Pembuatan Poliuretan Dengan menggunakan lignin dari getah kayu markusii (sebagai 

pengganti poliol) Preparasi Lignin Isolat Bahan Pengikat Alami (Natural Binder) dari 

Kayu Pinus Merkusii 

Serbuk kayu pinus dikeringkan dan digiling, hasil gilingan dalam bentuk serbuk dengan 

ukuran 80 mesh. Ekstraksi dan isolasi dilakukan dengan menggunakan metoda Klason. 

Prosedur metoda Klason adalah : 

1. Menimbang 1 ± 0,1 gram contoh kayu. 
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2. Mengekstraksi contoh kayu dengan etanol : benzena dengan perbandingan 1:2 selama 8 

jam. Kemudian dicuci dengan etanol dan air panas lalu dikeringkan dalam oven pada 

suhu 105ºC. 

3. Memindahkan contoh kayu kedalam gelas piala 100 ml dan menambahkan asam sulfat 

72% ssebanyak 15 ml. Penambahan dilakukan secara perlahan-lahan di dalam bak 

perendaman sambil dilakukan pengadukan dengan batang pengaduk selama 2-3 menit. 

4. Setelah terdispersi sempurna, menutup gelas piala dengan kaca arloji dan dibiarkan pada 

bak perendaman selama 45 menit dan sekali-kali dilakukan pengadukan. 

5. Aqudest sebanyak 300-400 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 1000 ml dan contoh 

dipindahkan dari gelas piala secara kuantitatif. Kemudian larutan diencerkan dengan 

aquadest samapai volume 575 ml sehingga konsentrasi H2SO4 3%. 

6. Larutan dipanaskan sampai mendidih dan dibiarkan selama 1 jam dengan pemanasan 

tetap dan dapat digunakan pendingin balik. 

7. Kemudian membiarkanya sampai endapan lignin mengendap sempurna. 

8. Larutan didekantasi dan endapan lignin dipindahkan secara kuantitatif kecawan atau 

kertas saring yang telah diketahui beratnya. 

9. Endapan lignin dicuci sampai bebas asam dengan aquadest panas, kemudian diuji dengan 

kertas pH universal. 

10. Cawan masir atau kertas saring beserta endapan lignin dikeringkan dalam oven dengan 

suhu 105ºC. 

11. Untuk cara ini rendemen lignin dihitung dengan cara, 

 

 

Kadar Kemurnian Lignin (Metoda Klason) 

Ke dalam gelas piala ukuran 100 ml dimasukkan sebanyak 0,5 gram lignin yang telah 

dikeringkan dalam oven pada suhu 105ºC selama 4 jam. Kemudian dilarutkan dengan 15 ml 

H2SO4 72% dengan perlahan-lahan dan sambil diaduk dengan batang pengaduk selama 2-3 

menit. Menutup dengan kaca arloji dan biarkan selama 2 jam. Hasil reaksi dipindahkan dalam 

labu erlenmeyer ukuran 500 ml. Diencerkan dengan aquadest sampai 400 ml, lalu direfluks 

selama 4 jam. Endapan lignin yang terbentuk  disaring dengan kaca masir yang terlebih 

dahulu ditentukan beratnya dan dicuci dengan aquadest sampai bebas asam. Sampel 

dikeringkan dalam oven pada suhu 105ºC dan ditimbang sampai berat konstan, kadar 

kemurnian lignin dapat dihitung sebagai berikut ; 

 

Penentuan Bilangan Hidroksi Pada Lignin 

Analisis ini dilakukan terhadap isolat lignin yang diisolasi dari kayu pinus merkusii (Pinus 

merkusii jungh et de vriese). Adapun cara kerja penentuan bilangan hidroksi adalah sebagai 

berikut. 

1. Botol tahan tekanan dan panas disiapkan seperlunya untuk penentuan blanko dan sampel. 

2. Dipipet 20 ml reagent asetilasi yang dibuat dengan mencampurkan 127 ml asam asetat 

anhidrat dengan 1000 ml piridin. 

3. Dua buah botol disiapkan untuk penentuan blanko dan kedalam botol lain dimasukkan 

sejumlah sampel sebanyak 5 gram. 

4. Botol-botol tersebut ditutup dan dikocok hingga sampel tersebut larut. 
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5. Masing-masing botol diletakkan pada posisi yang sesuai dalam penangas minyak pada 

suhu 98ºC selama 1 jam (diusahakan minyak yang ditambahkan dalam bath sesuai 

dengan tinggi permukaan larutan dalam botol. 

6. Botol – botol tersebut dikeluarkan dari bath dan dibiarkan hingga botol-botol itu dingin 

pada temperatur kamar. 

7. Bilas dengan hati-hati larutan pada penutup botol, dibilas pada dinding flask, sekitas 10-

15ml aquadest. 

8. Pada masing-masing botol ditambahkan potongan es yang bersih hingga sekitar 

setengahnya. 

9. Setelah selesai didinginkan, tambahkan 2-3 tetes larutan indikator PP dan dititrasi segera 

dengan larutan NaOH yang terlebih dahulu distandarisasi hingga titik akhir titrasi yang 

ditandai oleh larutan berwarna pink.  

10. Mencatat volume NaOH yang digunakan pada titrasi. 

 

Untuk menghitung jumlah OH dari suatu resin poliol dalam sampel mengikuti persamaan : 

 
dimana : 

 A : ml NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi sampel 

 B : ml NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi blanko 

 N : Normalitas NaOH 

 W : gram sampel yang digunakan 

Berdasarkan reaksi pembuatan poliuretan dengan perbandingan isosianat dan Polipropilena 

Glikol 6000 yang digunakan adalah 2 : 1 mol, dan apabila isosianat yang digunakan adalah 

0,02 mol dan Polipropilena Glikol 0,01 mol maka dapat dihitung sebagai berikut 

Mr Isosianat = 174,2 g/mol 

ρ Isosianat = 1,21 g/cm
3
 

maka Isosianat yang dipakai adalah sebanyak : 

 .....................................................................................................  (3.1) 

 
gram = 0,02 mol x 174,2 g/mol = 3,484 gram 

Dengan menggunakan persamaan (1) maka, Polipropilena Glikol yang dibutuhkan adalah 

sebanyak : 

Mr PPG : 6000 g/mol 

Maka, 

………..(1) 

 
gram = 0,01 mol x 6000 g/mol = 60 gram 

Sebanyak 10 gram Polipropilena Glikol dimasukkan kedalam gelas beaker 250 mL lalu 

ditambahkan Toluena diisosianat sebanyak 3,484gram, campuran diaduk selama 15 menit 

pada suhu 40
o
C. Campuran tersebut kemudian dikarakterisasi dengan menggunakan 

spektrofotometri FT-IR. 

 

 

Sintesis IPN antara Poliuretan dan Karet Alam SIR-5 

Karet alam SIR-5 yang telah dimastikasi dimasukkan sebanyak 90 phr kedalam internal 

mixer lalu diputar pada suhu 40
o
C kemudian ditambahkan 2 phr asam stearat lalu diputar 
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selama5 menit, kemudian ditambahkan 1 phr ZnO dan diputar selama 1 menit, lalu 

ditambahkan 1 phr MBTS lalu diputar selama 5 menit kemudianditambahkan 0,5 phr sulfur 

dan diputar selama 1,kemudian ditambahkan 10 phr poliuretan lalu diputar selama 20 menit 

sehingga diperoleh keadaan yang homogen,  selanjutnya campuran dikompres dengan 

menggunakan hot kompresor menggunakan cetakan ASTM D638 tipe V dengan ketebalan 1 

mm dan suhu 140 
o
C selama 20 menit dan didinginkan pada suhu kamar.  

Perbandingan penambahan poliuretan dan karet alam SIR-5 

 

 

 

Kemudian sampel siap diuji sifat mekaniknya dengan uji kekuatan tarik dan persentase ikat 

silang dengan sokletasi 

 

Pembuatan Komposit IPN dengan Penambahan Montmorillonit sebagai Bahan Pengisi 

Campuran Karet alam SIR-5 (NR) dan Poliuretan (PU) yang optimum ditambahkan dengan 

Montmorillonit (MMT), dimana sebanyak 82 phr NR-PU dimasukkan kedalam internal mixer 

lalu diputar pada suhu 140
o
C kemudian ditambahkan 18 phr MMT  lalu diputar selama 15 

menit,  selanjutnya campuran dikompres dengan menggunakan hot kompresor menggunakan 

cetakan ASTM D638 tipe V (gambar 1.) dengan ketebalan 1 mm dan suhu 140 
o
C selama 15 

menit dan didinginkan pada suhu kamar. 

Perlakuan yang sama juga dilakukan pada pencampuran antara NR-PU alam dan MMT 

seperti pada tabel dibawah ini. 

 

Perbandingan penambahan NR-PU dan MMT 

NR-PU (phr) 82 80 78 76 74 72 70 68 

MMT (phr) 18 20 22 24 26 28 30 32 

 

Karakterisasi Komposit Interpenetrasi jaringan polimer (IPN) 

Hasil yang diperoleh kemudian dikarakterisasi untuk menentukan sifat-sifat fisik, mekanik 

dan termal dari IPN yaitu dengan Uji Kekuatan Tarik, Uji Daya Serap Air, Analisa sifat 

morfologi permukaan dengan uji Scanning Electron Microscopy (SEM), Analisa sifat termal 

dengan  uji Diffrential Scanning Calorimeter (DSC). 

 

Uji Kekuatan Tarik 

Kedua ujung spesimen dijepit pada alat kemuluran kemudian dicatat perubahan panjang 

(mm) berdasarkan besar kecepatan 50 mm/menit. 

Dicatat harga tegangan maksimum (Fmaks) dan regangan. Data pengukuran diubah menjadi 

kuat tarik (δt) dan kemuluran (ε). 

Harga kemuluran(%) dihitung dengan menggunakan rumus: 

Kemuluran (ε) ………..(2) 

Dimana : l-lo = harga stroke 

  lo= panjang awal 

Nilai kekuatan tarik dihitung dengan persamaan (2.1) yakni: 

Kekuatan tarik (Kgf/mm
2
)  

Dimana : A = luas bahan 

karet alam  

sir-10 (phr) 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

poliuretan 

(phr) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Uji Daya Serap Air 

Komposit IPN yang telah terbentuk dibersih kan dengan tisu. Sebelum pencelupan ke dalam 

air, komposit terlebih dahulu ditimbang untuk dicatat massa awalnya. Kemudian komposit 

dicelupkan ke dalam wadah yang berisi air selama 24 jam, kemudian komposit diambil dan 

dibersihkan dengan tisu sampai permukaan komposit betul - betul kering. Komposit yang 

telah kering ditimbang untuk dicatat penambahan massanya. Selanjutnya dihitung persen 

daya serap air menggunakan persamaan (3.) 

100 %..........(3.) 

Dimana : 

Wg =Persentase pertambahan berat komposit 

We =Berat komposit setelah perendaman 

Wo =Berat komposit sebelum perendaman 

 

Analisa Sifat Morfologi dengan Uji Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Analisa SEM dilakukan untuk mempelajari sifat morfologi dari film yang dihasilkan.Hasil 

analisa SEM dapat kita lihat rongga-rongga hasil pembuatan Komposit Interpenetrasi 

Jaringan Polimer (IPN). Informasi dari analisa ini akan mendapatkan gambaran dari seberapa 

baik Poliuretan, Karet alam SIR-10 dan Montmorillonit bercampur.  

 

Analisa Sifat Termal dengan  UjiDiffrential Scanning Calorimeter (DSC) 

Bahan : Sampel Komposit Interpenetrasi Jaringan Polimer (IPN) 

Alat  : DSC 

Cara Kerja : 

1. Ditimbang sampel dengan berat +30 mg. 

2. Sampel dimasukkan ke dalam sel aluminium, kemudian dipress. 

3. Sel yang telah dipress diletakkan pada posisi berdampingan dengan sel referensi. 

4. Setelah alat dalam keadaan setimbang, perangkat analisis dioperasikan dengan 

temperatur -50
o
C s/d 250

o
C dengan kecepatan kenaikan pemanasan 10

o
C/menit dan gas 

yang digunakan adalah nitrogen. 

5. Hasil yang diperoleh yaitu berupa grafik aliran heat flow terhadap temperatur. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Karakterisasi Ukuran Partikel MontmorillonitDengan Menggunakan Particle Size 

Analyzer (PSA) 

Karakterisasi dengan menggunakan  particle size analyzer (PSA) dilakukan untuk 

menentukkan distribusi rata-rata dari ukuran suatu partikel. Alat ini menghasilkan data dalam 

bentuk persentase distribusi intensitas, volume dan nilai distribusi. Data hasil distribusi 

ukuran partikel montmorillonit dapat dilihat pada gambar 1. 

 
Gambar 1 Grafik Distribusi partikel Montmorillonit 
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Data yang ditunjukkan pada grafik menggambarkan bahwa ukuran partikel dari 

Montmorillonit seluruhnya yang hampir homogen. Dimana partikel montmorillonit memiliki 

ukuran partikel terdistribusi rata-rata sebesar 413,3 nm dengan standar deviasi ± 39,3 nm 

(Adnanda, D.N., 2015). 

 

Hasil Analisa Berat Molekul Karet AlamTermastikasi Dengan Menggunakan Viskositas 

Mooney 

Mastikasi merupakan proses pemutusan molekul bahan polimer agar lebih mudah untuk 

ditambahkan bahan kimia ke dalamnya. Karet alam umumnya memiliki berat molekul 

sebesar 1.200.000 gr/mol. Hal ini menyebabkan sulitnya karet alam untuk dapat diolah 

menjadi barang jadi selain industri ban, sehingga diperlukan adanya proses mastikasi yang 

dilakukan untuk dapat memutuskan molekul karet alam sehingga diperoleh berat molekul 

yang lebih rendah sehingga dapat ditambahkan bahan kimia untuk menghasilkan barang jadi.  

 Karet alam yang akan dibuat komposit, terlebih dahulu dimastikasi dengan two roll 

mill selama 0, 4, 8, 12, 16 dan 20 menit untuk memperoleh waktu optimum dalam 

menentukan berat molekul minimum, dimana nilai mastikasi diukur dengan menggunakan 

metode viskositas mooney dengan menggunakan alat viskosimeter mooney (Saelao, J.,2004). 

Hasil dari penentuan berat molekul ini dapat dilihat pada Tabel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisa berat molekul denganmenggunakan Viskositas Mooney 

Data yang ditunjukkan pada tabel 3. menyatakan bahwa bobot molekul paling minimum 

terdapat pada proses mastikasi dengan waktu pemampatan 8 menit dimana bobot molekul ini 

memiliki nilai sebesar 338.098,30 (gr/ml) dan menunjukkan perubahan bobot molekul yang 

tidak liner terhadap waktu pemampatan dimana berdasarkan teori seharusnya bobot molekul 

semakin rendah dengan pertambahan waktu pemampatan. Hal ini dipengaruhi  oleh suhu 

yang digunakan pada penentuan vikositas Mooney dimana suhu yang digunakan sebesar 

100
0
C sehingga sebelum mencapai 12 menit karet telah habis meleleh dan hal ini juga 

dipengaruhi oleh suhu pada alat karena suhu yang semakin meningkat dengan adanya 

gesekan antara roll pada two roll mill sehingga suhu yang semakin panas akan mematangkan 

karet serta menyebabkan karet akan lunak, lembek dan lengket menyebabkan karet akan 

bersatu .Zhang, L. (2007) 

 

Hasil Analisa Gugus Fungsi Poliuretan dari Toluena Diisosianat dan lignin 

Analisa dengan menggunakan spektrum infra merah ini dilakukan untuk menentukan 

perubahan gugus fungsi yang dialami oleh Poliuretan yang dihasilkan. Terjadinya perubahan 

gugus fungsi dalam pembentukan poliuretan yang direaksikan antara TDI dengan lignin 

(campur PPG) menandakan bahwasanya telah terjadi interaksi kimia antara TDI dengan 

time. 

(S
-1

) 
η Mooney Berat Molekul (gr/ml) 

0 60,94444 1.016.697,34 

4 33,22222 432.530,15 

8 27,88889 338.098,30 

12 
31,55556 402.402,40 

16. 28,66667 351.491,70 

20 30,11111 376.609,45 
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lignin sehingga Poliuretan yang dihasilkan memiliki sifat yang baik untuk pembuatan IPN 

komposit. 

Pita Serapan Spektrum IR Toluena Diisosianat (TDI) 

Bilangan Gelombang (cm
-1

) Gugus Fungsi 

2222,15 – 2254, 65 

2924,75 

702,59 – 868,57 

1072,90 

1524,41 – 1615,77 

NCO 

CH3 

C-H aromatik 

C-N 

C-C aromatis 

 

Pita Serapan Spektrum IR lignin 

Bilangan Gelombang (cm
-1

) Gugus Fungsi 

3504, 49 

2970,69 – 2931,14 

2868,35 

1297,23 – 1094,82 

925,97 

O-H ulur 

CH3 

Metilen (-CH2-) simetris 

C-O 

C-C 

 

Pita Serapan Spektrum IR Poliuretan 

Bilangan Gelombang (cm
-1

) Gugus Fungsi 

3299,92 

2971,30 

2867,54 

2270,77 

1713,14 

1511,59 ; 1542,59 ; 1593,70 

1220,38 

1076,80 

N-H terikat 

C-H aromatik 

C-H alkana 

N=C=O 

C=O uretan 

C=C aromatik 

C-N amina 

C-O eter alifatik 

 

Berdasarakan spektrum FTIR puliuretan menunjukkan perubahan gugus isosianat 

(N=C=O) setelah polimerisasi pada bilangan gelombang 2270,77 cm
-1

. Identifikasi terhadap 

FTIR tersebut menunjukkan pita serapan pada 3299,92 cm
-1

 yang merupakan daerah ulur 

gugus N-H terikat, dan bilangan gelombang 1713,14 cm
-1 

adalah puncak C=O uretan yang 

merupakan ciri khas dari poliuretanXianwu, Z. (2012).  

 

Spektrum FTIR Toluena Diisosianat (TDI), lignin, dan Poliuretan (PU) 

Puncak serapan N=C=O yang lemah masih tampak pada bilangan gelombang 2270,7 

cm
-1

 menunjukkan masih adanya gugus isosianat yang belum habis bereaksi dengan poliol. 

Hal ini dapat disebabkan karena reaksi antara TDI dan lignin terlalu cepat dihentikan pada 

suhu kamar atau dapat dimungkinkan karena jumlah isosianat yang tersedia jauh lebih banyak 

gugusnya dibandingkan gugus poliol yang tersedia.Hentschel, T.( 2001) 
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Karakterisasi Sifat Mekanik 

Analisa Sifat Mekanik IPN antara Karet Alam SIR-5 dan Poliuretan alam 

Telah dilakukan pengujian sifat mekanik terhadap semua jenis sampel dalam penelitian ini, 

dan diperoleh hasil rata-rata. Pengujian sifat mekanik dilakukan pada Torsces Elektronik 

Sistem (Universal System Mechine). Alat pengujian terdiri dari alat pencatat yang dapat 

menujukkan besarnya tegangan tarik yang telah dilakukan. Hasil pengujian didapatkan 

pengukuran harga Load dan Stroke. Harga Load mempunyai satuan dalam Kgf dan Stroke 

dalam mm. 

Hasil Pengujian Sifat Mekanik IPN Karet Alam SIR-5 (NR) dan Poliuretan (PU) alam 

Komposisi 

NR : PU 

(phr) 

Stress 

(x10
-3

) 

(Mpa) 

Strain 

(%) 

Modulus Elastisitas 

(x10
-3

) (Mpa) 

100 : 0 

90 : 10 

80 : 20 

70 : 30 

60 : 40 

50 : 50 

40 : 60 

30 : 70 

20 : 80 

10 : 90 

0 : 100 

12,56 

22,22 

23,11 

15,71 

10,68 

0 

0 

0 

- 

- 

49,25 

65,13 

82,02 

96,21 

86,84 

37,24 

0 

0 

0 

- 

- 

5,53 

19,28 

27,09 

24,02 

18,09 

28,68 

0 

0 

0 

- 

- 

890,60 

 

Campuran dengan 80 phr Karet Alam SIR-5 dan 20 phr Poliuretan yang memiliki 

karakteristik sifat mekanik yang paling baik, dimana nilai stress (tegangan) yang dihasilkan 

sebesar 23,11 x 10
-3

 Mpa, nilai strain (regangan) yang dihasilkan sebesar 96,21 % dan nilai 

Modulus Elastisitas yang dihasilkan sebesar 24,02 x 10
-3 

Mpa. 

Hasil pengukuran kekuatan tarik dan regangan dari campuran IPN antara Karet Alam 

SIR-5 dan Poliuretan alam yang ditunjukkan pada diatas. Kekuatan regangan meningkat 

dengan penambahan 20 phr poliuretan yakni 96,21 % pada perbandingan NR : PU = 80 phr : 

20 phr, selain itu kekuatan tegangan tarik yang dihasilkan juga meningkat hingga 23,11 x 10
-3

 

Mpa, campuran tersebut juga memiliki nilai Modulus Elastisitas sebesar 24,02 x 10
-3 

Mpa dan 

penambahan yang berlebih dari poliuretan menyebabkan sifat mekanik menurun kembali, ini 

disebabkan karena pada penambahan 20 phr poliuretan campuran kedua komponen tersebut 

telah mencapai keserasian dan meningkatkan sifat mekanik dari IPN tersebut. Sedangkan 
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penambahan poliuretan berlebih menyebabkan kedua komponen tersebut semakin tidak 

serasi, dan menghasilkan sifat mekanik yang semakin rendah jika penambahan poliuretan 

semakin banyak, penambahan poliuretan mulai dari 50 phr tidak memiliki nilai tegangan 

dikarenakan campuran tersebut hancur saat pengujian dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada 

grafik pengujian sifat mekanik IPN Karet Alam SIR-5 dan Poliuretan yang diperlihatkan pada 

gambar 3 dan 4. 

 

 
Gambar 3. Grafik Uji Tegangan Tarik (Stress) IPN Karet Alam SIR-10 (NR) dan 

Poliuretan (PU) alam 
 Nilai Tegangan Tarik campuran karet alam dan poliuretan berada dibawah nilai 

Tegangan tarik poliuretan 100%. Hal ini disebabkan distribusi fasa antara karet alam dan 

poliuretan menjadi lemah sehingga kekuatan yang dimiliki komposisi tersebut untuk 

menerima tegangan (Stress) menurun.  

Sedangkan untuk Nilai Regangan Tarik, campuran antara karet alam dan poliuretan lebih 

tinggi dibandingkan dengan karet alam yang tidak dicampur dengan poliuretan, hal ini 

disebabkan penambahan kekuatan regangan yang dberikan poliuretan terhadap karet alam 

karena adanya peningkatan ikatan antar muka antara karet alam dan poliuretan. 

Analisa Sifat Mekanik Komposit IPNdengan Penambahan= Montmorillonit 

Campuran yang paling baik berdasarkan uji sifat mekanik pada pembuatan IPN karet alam 

dan poliuretan, yakni pada perbandingan (80 : 20) ditambahkan dengan bahan pengisi yaitu 

Montmorillonit dengan perbandingan dan juga hasil pengujian sifat mekanik yang 

ditunjukkan pada tabel 8 

Hasil Pengujian Sifat Mekanik Komposit IPN dengan Penambahan Montmorillonit 

Komposisi 

NR-PU : MMT 

(phr) 

Stress 

(x10
-3

) 

(Mpa) 

Strain 

(%) 

Modulus 

Elastisitas 

(10
-3

) (Mpa) 

82 : 18 

80 : 20 

78 : 22 

76 : 24 

74 : 26 

72 : 28 

70 : 30 

68 : 32 

6,48 

9,98 

10,67 

12,31 

18,92 

14,13 

6,92 

6,00 

65,78 

92,97 

109,89 

124,58 

150,14 

140,00 

107,29 

96,94 

9,85 

10,73 

9,71 

9,88 

12,60 

10,09 

6,45 

6,19 

 

Komposisi campuran antara Karet Alam – Poliuretan (NR-PU) dan Montmorillonit (MMT) 

yang memiliki karakteristik sifat mekanik yang paling baik adalah pada perbandingan 74 phr 
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: 26 phr, dimana nilai stress (tegangan) yang dihasilkan sebesar 18,92 x 10
-3

 Mpa, nilai strain 

(regangan) yang dihasilkan sebesar 150,14 % dan Modulus Elastisitas dihasilkan sebesar 

12,60 x 10
-3

 Mpa 

Hasil pengukuran kekuatan tarik dan regangan dari komposit IPN dengan penambahan 

Montmorillonit yang ditunjukkan Pada perbandingan 74 phr campuran Karet Alam dan 

Poliuretan yang ditambahkan bahan pengisi Montmorillonit sebanyak 26 phr, memiliki nilai 

stress (tegangan) yang paling optimum yakni sebesar 18,92 x 10
-3

 Mpa, nilai strain 

(regangan) yang dihasilkan sebesar 150,14 % dan Modulus Elastisitas dihasilkan sebesar 

12,60 x 10
-3

 Mpa. Meningkatnya kekuatan tarik dan regangan tarik pada Komposit IPN 

dengan bahan pengisi montmorillonit sebanyak 26 phr disebebkan karena adanya 

peningkatan ikatan antar muka antara Karet Alam – Poliuretan dan Montmorillonit. 

Peningkatan antarmuka dengan Montmorillonit sebagai bahan pengisi menghasilkan transisi 

tekanan yang baik yang akan meningkatkan sifat kekuatan tarik, hal ini juga kemungkinan 

dikarenakan keseragaman dalam menghasilkan fasa yang lebih homogen sehingga sifat 

sinergetik campuran tersebut meningkat. Hal ini dapat dilihat pada grafik pengujian sifat 

mekanik Komposit IPN antara Karet Alam-Poliuretan dengan penambahan montmorillonit 

yang diperlihatkan pada gambar dibawah 

 
Grafik Uji Regangan Tarik (Strain) Komposit IPN dengan Penambahan Montmorillonit 

  

Sementara itu, pada komposit IPN Pada perbandingan 82 phr campuran Karet Alam 

dan Poliuretan yang ditambahkan bahan pengisi Montmorillonit sebanyak 18 phr, memiliki 

nilai stress (tegangan) yang paling minimum yakni sebesar 6,48 x 10
-3

 Mpa, nilai strain 

(regangan) yang dihasilkan sebesar 65,78 % dan Modulus Elastisitas dihasilkan sebesar 9,85 

x 10
-3

 Mpa. Menurunnya kekuatan tarik dan regangan tarik pada Komposit IPN tersebut 

dikarenakan jumlah bahan pengisi montmorillonit yang ditambahkan lebih sedikit yakni 

sebanyak 18 phr sehingga interaksi antarmuka dengan Montmorillonit sebagai bahan pengisi 

menghasilkan transisi tekanan yang kurang baik yang akan menurunkan sifat kekuatan tarik, 

hal ini juga kemungkinan dikarenakan keseragaman dalam menghasilkan fasa yang kurang 

homogen sehingga sifat sinergetik campuran tersebut menurun. 

Karakterisasi Persentase Ikat Silang IPN antara Poliuretan dan Karet Alam SIR-5 

Analisa persentase ikat silang dalam karet dapat ditentukan setelah sokletasi dengan xilena 

mendidih selama 8 jam. Setelah sampel dididihkan lalu  dikeringkan pada suhu 80
o
C selama 

30 menit danditimbang.maka didapatlah persen ikat silang setiap campuran komposit yang 

masih utuh tidak hancur pada saat dilakukan uji mekanik yang ditunjukkan pada tabel 
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Persentase Ikat Silang IPN antara Poliuretan dan Karet Alam SIR-10 

Komposisi 

NR : PU 

(phr) 

Berat Awal 

(gram) 

Berat Akhir 

(gram) 

Persen Ikat Silang 

(%) 

100 : 0 

90 : 10 

80 : 20 

70 : 30 

60 : 40 

0 : 100 

1,39 

0,87 

1,25 

1,25 

1,23 

0,73 

1,29 

0,80 

1,21 

1,18 

1,15 

0,68 

92,81 

91,95 

96,80 

94,40 

93,50 

93,15 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persen ikat silang yang dihasilkan dari beberapa 

komposisi campuran Karet Alam dan Poliuretan yang memiliki sifat mekanik menghasilkan 

persen ikat silang diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase Ikat silang yang 

dihasilkan menandakan adanya interaksi yang kuat antara komponen campuran, dan dapat 

dilihat pada perbandingan Karet alam dengan poliuretan pada 80 phr : 20 phr mendapatkan 

persen ikat silang yang paling tinggi, sehingga dapat dijelaskan bahwa, sifat mekanik yang 

paling optimum pada perbandingan tersebut berbanding lurus dengan persen ikat silang yang 

didapat, karena interaksi yang kuat dari tiap komponen campuran sehingga menghasilkan 

kekuatan mekanik yang juga sangat baik. Selain itu, juga dilakukan pengujian terhadap 

komposit IPN dengan penambahan montmorillonit yang paling baik sifat mekaniknya yaitu 

perbandingan 74 phr : 26 phr, dimana berat awal sebelum dilakukan pengujian sebesar 2,05 

gram, kemudian berat setelah dilakukan sokletasi selama 8 jam dihasilkan sebesar 1,97 gram, 

sehingga didapat persen ikat silang dari komposit IPN optimum tersebut adalah sebesar 

96,10%. Hal ini menujukkan bahwa komposit IPN yang dihasilkan memiliki interaksi yang 

kuat dalam tiap komponen campurannya. 

 

Analisa Daya Serap Air Pada Komposit IPN dengan Penambahan Montmorillonit 

Pengujian daya serap air ini dilakukan untuk menentukan seberapa besar kapasitas dalam hal 

ini spesimen komposit IPN antara NR-PU dengan penambahan montmorillonit sebagai bahan 

pengisi yang dihasilkan untuk menyerap air. Meskipun penyerapan air sering diukur sebagai 

peningkatan persen massa atau volume, peningkatan ketebalan tidak diukur untuk 

mengurangi bentuk komposit, peningkatan luas permukaan pada penyerapan air dapat 

mempengaruhi meluapnya cairan saat di serap selama penyerapan dilakukan (Srilekha, S.K. 

2014). Dimana analisa serapan air ini dengan merendam sampel selama 24 jam, maka 

didapatlah persen daya serap seperti table. 

Daya Serap Air dari Sampel Komposit IPN dengan Penambahan Montmorillonit 

Komposisi 

NR-PU : MMT 

(phr) 

Berat Awal 

(gram) 

Berat Akhir 

(gram) 

Daya Serap Air 

(%) 

82 : 18 

80 : 20 

78 : 22 

76 : 24 

74 : 26 

72 : 28 

70 : 30 

68 : 32 

1,55 

1,48 

1,55 

1,52 

1,55 

1,46 

1,26 

1,44 

1,63 

1,55 

1,62 

1,57 

1,58 

1,49 

1,29 

1,47 

5,16 

4,73 

4,52 

3,29 

1,94 

2,05 

2,38 

2,08 
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Dari tabel dapat dilihat bahwa penyerapan air bahan komposit IPN dengan 

penambahan monmorillonit sebagai kandungan bahan pengisi, dimana setelah dilakukan 

penyerapan selama 24 jam, masing-masing spesimen dikeringkan dengan cara dibersihkan 

untuk menghilangkan kelebihan cairan selama proses penyerapan kemudian ditimbang 

kembali untuk mendapatkan berat setelah penyerapan. Penyerapan air terbesar terjadi pada 

komposit IPN dengan perbandingan 82 phr : 18 phr dengan daya serap air sebesar 5,16 %, 

sedangkan penyerapan air terkecil terjadi pada komposit IPN dengan perbandingan 74 phr : 

26 phr dengan daya serap air sebesar 1,94%, hal ini berbanding lurus dengan hasil uji sifat 

mekanik komposit IPN, dimana sifat mekanik yang paling optimum berada pada 

perbandingan 74 phr : 26 phr sedangkan nilai dari sifat mekanik yang paling minimum berada 

pada perbandingan 82 phr : 18 phr. 

 

 
Grafik Uji Daya Serap Air Komposit IPNdengan Penambahan Montmorillonit 

 

 Dari data hasil yang diteruskan dalam bentuk grafik, terlihat adanya penurunan yang 

menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah montmorillonit pada spesimen komposit 

maka daya serapan sampel terhadap air akan berkurang, dimana montmorillonit yang 

ditambahkan tersebut berfungsi sebagai bahan pengisi yang berukuran sangat halus sehingga 

menutupi pori-pori dari komposit yang dihasilkan. Selain itu, ukuran montmorillonit yang 

sangat halus cenderung menyebabkan terjadinya penumpukan yang berimplikasi pada 

tingginya kerapatan komposit, sehingga air sulit untuk diserap oleh komposit. 

Hasil analisa daya serap air pada material komposit yang dilakukan oleh Franklin, D. Pada 

tahun 2013 juga menghasilkan daya serap air yang paling rendah dari komposit yang 

dihasilkannya adalah pada penambahan bahan pengisi antara 20% hingga 30%, yang artinya 

komposit tersebut lebih sedikit dalam menyerap air karena jumlah bahan pengisi yang 

menutupi pori dari spesimen kompositnya. Dengan dilakukannya uji penyerapan air 

maksimum dalam pengembangan tebal komposit dapat melihat apakah IPN tersebut 

transparan ataukah tembus (Frederic, V. 2013).  

Analisa Sifat Morfologi Komposit IPN dengan Uji SEM 
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Hasil Foto SEM Dari Komposit IPN dengan Penambahan Montmorillonit 82 : 18 

 

Gambar SEM dari Komposit IPN dengan penambahan MMT sebagai bahan pengisi 

dengan perbandingan 74 phr : 26 phr dengan perbesaran 500 kali menunjukkan bahwa 

permukaan dari patahan komposit IPN tersebut terlihat membentuk fasa homogen. 

Pengamatan SEM ini juga bertujuan untuk melihat mekanisme penyebab turunnya nilai 

kekuatan tarik seiring dengan berkurangnya bahan pengisi montmorillonit. Permukaan 

patahan komposit IPN perbandingan 74 phr : 26 phr tersebut menunjukkan berkurangnya 

partikel-partikel montmorillonit inilah yang dapat menurunkan kekuatan tarik komposit IPN. 

Penyebaran partikel montmorillonit yang tidak merata menyebabkan matriks tidak dapat 

mengikat penguat dengan baik, maka ikatan interface antara penguat dan matriks atau antara 

karet alam-poliuretan dan montmorillonit menjadi lemah. Berkurangnya daya ikat partikel 

(debonding) juga terjadi pada daerah patahan yang disertai dengan adanya matrix cracking. 

Debonding terjadi berawal dari penambahan bahan pengisi montmorillonit yang semain 

berkurang. Ikatan interaksi yang lemah inilah yang menyebabkan semakin menurunnya 

kekuatan tarik komposit IPN dengan semakin berkurangnya volume bahan pengisi. Pada 

konsentrasi bahan pengisi yang rendah ditemukan kekakuan komposit yang lemah dimana 

pada tingkat tertentu rantai pencampuran antara komponen penyusun komposit tersebut tidak 

tersebar merata (Jacob, J. 2010). 

 

Analisa Sifat Termal Komposit IPN dengan Uji DSC 

Differential Scanning Calorimeter (DSC) merupakan peralatan karakterisasi thermal material.  

Pada karakterisasi thermal dilihat perubahan fisik material terhadap pengaruh temperatur. 

Alat ini adalah salah satu metoda spektrofotometri termal, yang merupakan metoda analisis 

berdasarkan perubahan temperatur yang terjadi selama proses pemanasan yang dilakukan 

terhadap zat. Hasil ploting kurva yang diperoleh berupa hubungan perubahan temperatur 

terhadap temperatur.Analisa termal menggunakan DSC memberikan data temperatur transisi 

gelas (Tg), perubahan entalpi (∆H), temperatur pelelehan (Tm), dan kapasitas kalor (Cp). 

Peralatan DSC yang digunakan menggunakan pendingin gas Nitrogen. Adanya temperatur 

transisi gelas (Tg) dapat dideteksi dengan adanya lereng (slope) pada kurva, sedangkan 

adanya puncak endotermik menunjukkan temperatur pelelehan (Tm). 

 Analisa menggunakan DSC menghasilkan termogram dengan puncak-puncak yang 

menggambarkan transisi endotermik dan eksotermik serta menunjukkan perubahan kapasitas 

panas.  

 Termogram sebagai Output dari DSC merupakan suatu plot dari energi yang dipasok 

terhadap temperatur rata-rata. Dalam teknik DSC terdapat dua variabel eksperimental yang 

akan mempengaruhi Output DSC Polimer, yaitu berat sampel dan laju pemanasan. Kedua 

variabel ini tidak akan memiliki pengaruh yang besar terhadap bentuk kurva DSC, tetapi jika 

jumlah sampel yang digunakan terlalu banyak akan mengakibatkan gradien temperatur dalam 
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sampel. Sementara itu, laju pemindaian (Scanning) yang tinggi akan mengakibatkan efek 

Thermal-lagTatachiwin, L., Sakdapipanich, J., Ute, K., Kitayama, T., Tanaka, Y.( 2005). 

 
Hasil Uji DSC IPN NR-PU, Komposit IPN Optimum dan Minimum 

 

Termogram DSC dari sampel IPN Karet Alam – Poliuretan dan Komposit IPN 

Optimum dan Minimum, dari termogram di atas  diperoleh informasi temperatur transisi 

gelas (Tg), titik lelehnya (Tm), dan Suhu dekomposisi. Transisi gelas (Tg) merupakan 

indikator amorfisitas dari suatu struktur polimer. Pengukuran Tg dapat menjadi tolok ukur 

untuk mengevaluasi tingkat ikat silang, komposisi campuran, degradasi, dan penuaan 

komponen-komponen polimer. Sementara itu Titik leleh (Tm) merupakan indikator tingkat 

kristalinitas dari suatu polimer. 

Hasil Pengukuran Sifat Termal IPN NR-PU, Komposit IPN Optimum dan Minimum 

Kurva Poliuretan Tg 

(
o
C) 

Tm 

(
o
C) 

Dekomposisi 

(
o
C) 

NR : PU (80 : 20) 

NR-PU : MMT (74 

: 26) Optimum 

NR-PU :MMT (82 

:18)Minimum 

108,38 

 

122,29 

 

120,89 

343,00 

 

363,53 

 

340,30 

397,63 

 

391,78 

 

344,19 

 

Dimana NR-PU tanpa bahan pengisi montmorillonit memiliki temperatur Tg yang lebih 

rendah dibandingkan temperatur NR-PU-MMT karena sudah ditambahakannya 

montmorillonit sebagai bahan pengisi komposit IPN sehingga komposit IPN NR-PU-MMT 

memiliki temperatur Tg lebih tinggi. 

 Sedangkan untuk titik lelehnya (Tm) diperoleh temperatur yang menunjukkan 

perbedaan yang signifikan hal ini membuktikan bahwa komposit IPN dengan titik leleh 

363,53 
o
C merupakan komposit IPN NR-PU-MMT yang paling optimum dibandingkan 

dengan titik leleh 340,30 
o
C yang merupakan komposit IPN NR-PU-MMT yang minimum, 

karena semakin tinggi titik leleh maka ketahanan panas yang dihasilkan akan semakin baik. 

 

Reaksi Penelitian 
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Karet Alam SIR-10  Sulfur   Karet Alam Tervuklanisasi 

 

 

Toluena Diisosianat  lignin  

 

 

 

 

Karet Alam SIR-10  Poliuretan    

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penielitian yang telah dilakukan mengenai Pembuatan Komposit Interpenetrasi 

Jaringan Polimer Antara Poliuretan-Karet Alam SIR-5 Dengan Penambahan Montmorillonit 

Sebagai Bahan Pengisi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Konsentrasi campuran yang tepat dalam sintesis IPN antara Poliuretan-Karet Alam 

SIR-5 dengan penambahan Monmorillonit adalah pada perbandingan 74 phr : 26 phr 

dengan ukuran partikel bahan pengisi Montmorillonit terdistribusi rata-rata sebesar 

413,3 nm dengan standar deviasi ± 39,3 nm 

2. Nilai peralihan kaca adalah pada suhu 122.2 
O
 C 

3. Pengukuran DSC menunjukkan puncak tunggal yang menandakan sampel bersifat 

homogen 
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 ABSTRACT  

Telah diisolasi nanoserat selulosa dari tandan kosong sawit 

(Elaeis guinensis Jack) dengan menggunakan 2,2,6,6-

tetramethylpiperidine-1-oxyl (TEMPO) sebagai media oksidasi. 

Tandan kosong sawit didelignifikasi dengan HNO3 3,5% dan 

NaNO2, kemudian diendapkan dengan NaOH 17,5% serta 

diputihkan dengan H2O2 10%.   Hasil analisa ukuran partikel 

dengan menggunakan Transmission Electron Microscopy (TEM) 

menunjukkan bahwa nanoserat selulosa yang diperoleh memiliki 

diameter 11,067 nm. Hasil analisis   Thermogravimetric Analysis 

(TGA) menunjukkan bahwa ketahanan termal nanoserat selulosa 

lebih rendah yaitu 240°C dibandingkan  dengan α-selulosa yang 

mencapai 275°C. Analisis spektrum Fourier Transform Infra Red 

(FT-IR)   adanya puncak serapan gugus  C-O-C pada bilangan 

gelombang 1064 cm
-1

 yang menunjukkan adanya ikatan glikosida 

pada α-selulosa dan nanoserat selulosa. Pada puncak 3379 cm
-1

 

α-selulosa dan 3348 cm
-1

 nanoserat selulosa menunjukkan adanya 

gugus O-H dan puncak 2900 adanya gugus C-H. 

 

Kata kunci: TEMPO;  nanoserat selulosa; ketahanan termal, dan tandan kosong sawit 

(TKS). 

 

PENDAHULUAN 
 

Perkebunan kelapa sawit menghasilkan limbah padat berupa tandan kosong sawit 

yang cukup melimpah sepanjang tahun. Pada tahun 2010 mencapai 5,05 juta ton dan pada 

tahun 2011 mencapai 5,1 juta ton (Andriyati, 2007). Pada tahun 2014 Indonesia 

menghasilkan tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 29,34 juta ton sehingga limbah 

tandan kosong sawit yang dihasilkan mencapai 6,7 juta ton (Ditjen Perkebunan, 2014) 

Limbah tandan kosong sawit masih banyak yang belum termanfaatkan secara optimal. 

Selama ini pemanfaatan hanya digunakan sebagai bahan bakar boiler, pengeras permukaan 

badan jalan di kebun dan biasanya dapat dibakar dalam insenerator dan abunya digunakan 

sebagai pupuk kalium. Namun pembakaran menghasilkan asap yang menjadi pencemar udara 

(Mangoensoekarjo, 2003). 

Tandan kosong sawit (TKS) merupakan limbah padat yang dihasilkan dari proses 

pengolahan tandan buah segar (TBS) dengan jumlah 22-33% di TBS. TKS mengandung 

45,95% selulosa, 22,48% hemiselulosa, 16,49% lignin, 1,23% abu, 0,53% nitrogen dan 

2,41% minyak (Darnoko, 1992).  
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 TEMPO (2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl) adalah senyawa kimia dengan rumus 

kimianya (C9H18NO). Memiliki sifat korosif, radikal yang stabil yang mana cocok sebagai 

katalis.. TEMPO adalah sebagai media oksidasi yang sangat bagus untuk menghasilkan 

nanoserat dengan kualitas yang tinggi (Mao, et al. 2010). 

Dengan adanya perkembangan nanoteknologi, tandan kosong sawit dapat digunakan 

sebagai bahan pembuatan nanoserat selulosa. Alemdar,  et al  (2007) telah mengisolasi 

nanoserat selulosa dari  sisa pertanian jerami gandum dan kulit kedelai. Nanoserat selulosa 

diektraksi dengan perlakuan tehnik kemo-mekanik untuk menguji penguat serat dalam bidang 

biokomposit. Sturuktur nanoserat selulosa diukur dengan menggunakan Transmission 

Electron Microscopy (TEM). Nanoserat dari jerami gandum yang diukur berdiameter 10-80 

nm dibandingkan dengan nanoserat kulit kedelai yang berdiameter 20-120 nm.  

Soni, et al  (2015) telah mengisolasi nanoserat selulosa dari batang kapas. Nanoserat 

selulosa diperoleh dengan pemutihan bubur, hidrolisis dengan asam sulfat, dan proses media 

oksidasi TEMPO. Dengan menggunakan sistem media oksidasi TEMPO dihasilkan nanoserat 

yang terbaik dan persentase hasil yang diperoleh sangat tinggi yaitu diatas 90%. TEMPO 

media oksidasi yang menghasilkan ukuran nanoserat dengan lebar diameternya sangat kecil 

(3-15 nm) dan panjangnya (10-100 nm).   

Du, et al (2016) telah mengisolasi nanoserat selulosa dari kulit jagung dengan media 

oksidasi TEMPO. Prosesnya meliputi perlakuan alkali, media oksidasi TEMPO/NaBr/NaOCl 

dan homogenisasi. Nanoserat selulosa yang dihasilkan memiliki diameter antara 8-10 nm, 

aspek rasio yang sangat tinggi yaitu diatas 300%, dibandingkan serat alami kristalinitas yang 

diperoleh dari nanoserat selulosa mengalami peningkatan yang disebabkan oleh penghilangan 

hemiselulosa dan lignin, sedangkan stabilitas termalnya menurun. 

Sampai saat ini sudah banyak melakukan penelitian tentang nanoserat selulosa dengan 

metode TEMPO. Namun belum ada ditemukan laporan yang menggunakan Tandan Kosong 

Sawit (TKS). Dari uraian di atas, penulis ingin mengisolasi α-selulosa yang berasal dari 

Tandan Kosong Sawit (TKS), dimana α-selulosa tersebut diisolasi dengan menggunakan 

TEMPO sebagai media oksidasi untuk menghasilkan nanoserat selulosa yang akan diuji 

ketahanan termalnya dengan TGA dan ukuran partikelnya dengan TEM. 

 

METODE PENELITIAN 
Alat 

Alat-alat gelas, neraca analitis,termometer, hot plate, oven, statif dan klem, magnetik stirer, 

alumunium oil, pH meter, pH universal, seperangkat alat FTIR, seperangkat alat TEM, dan 

seperangkat alat TGA. 

 
Bahan 

Tandan Kosong Sawit (TKS), HNO3(p), NaNO2, NaOH, Na2SO3, NaOCl(p), H2O2(p), Aquadest, NaBr, 

TEMPO. 

 

Cara Kerja 

Penyiapan Serbuk TKS 

TKS dicuci dengan air hingga bersih, kemudian dikeringkan dibawah sinar matahari sampai 

kering dan dipotong hingga berbentuk serabut halus. 

 

Isolasi α-Selulosa dari TKS 

Sebanyak 75 g TKS yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam beaker glass, kemudian 

ditambahkan 1 L campuran yang berisi HNO3 3,5%  dan 10 mg NaNO2, dipanaskan di atas 

hot plate pada suhu 90°C selama 2 jam. Setelah itu disaring dan ampas dicuci hingga filtrat 

netral. Selanjutnya didigesti dengan 750 mL larutan yang mengandung NaOH 2% dan 
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Na2SO3 2% pada suhu 50°C selama 1 jam. Kemudian disaring dan ampas dicuci sampai 

netral. Selanjutnya dilakukan pemutihan dengan 250  mL larutan NaOCl 1,75% pada suhu 

70°C selama 0,5 jam. Kemudian disaring dan ampas dicuci sampai pH filtrat netral. Setelah 

itu dilakukan pemurnian α-selulosa dari sampel dengan 500 mL larutan NaOH 17,5% pada 

suhu 80°C selama 0,5 jam. Kemudian disaring, dicuci hingga filtrat netral. Dilanjutkan 

pemutihan dengan H2O2 10% pada suhu 60
°
C dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 60

°
C. 

Kemudian disimpan dalam desikator (Ohwoavworhua, 2005).  

 

 

Isolasi Nanoserat Selulosa dari α-Selulosa 
Sebanyak 4 g α-Selulosa dimasukkan kedalam beaker glass yang berisi 300 mL aquadest, 

kemudian ditambahkan NaBr sebanyak 2 g, ditambahkan NaOCl 12% sebanyak 12,5 mL, 

selanjutnya ditambahkan  TEMPO sebanyak 0,07 g, dibiarkan beberapa menit hingga 

terbentuk suspensi. Dilakukan pengadukan selama 2,5 jam pada suhu kamar (25°C) dan 

diukur pH 10,5 dan disesuaikan pH dengan menambahkan larutan NaOH 2% secukupnya, 

kemudian dilakukan penyaringan. Diperoleh filtrat dan residu, filtrat dibuang dan kemudian 

residu ditambahkan aquadest sebanyak 500 mL, dihomogenisasi selama 6 menit dengan 

kecepatan 8000 rpm kemudian diultrasonikasi selama 4 menit, dan selanjutnya disentrifugasi 

dengan kecepatan 8400 rpm selama 10 menit, setelah itu diperoleh nanoserat selulosa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

-selulosa dari Tandan Kosong Sawit (TKS) 

α-selulosa yang dihasilkan dari TKS dapat dilihat pada Gambar 1 

 
Gambar 1. α-Selulosa yang Diisolasi dari TKS 

 

Nanoserat selulosa dari α-selulosa 

Nanoserat selulosa yang diisolasi dari α-selulosa berupa serat halus, dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2. Nanoserat Selulosa yang Diisolasi dari α-Selulosa 
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Nanoserat selulosa yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Transmission Electron 

Microscopy (TEM) untuk mengetahui ukuran partikel dan analisis Thermogravimetric 

Analysis (TGA) untuk mengetahui ketahanan termal selulosa yang diperoleh dari hasil 

penelitian. 

 

PEMBAHASAN 

Proses  isolasi α-selulosa dari Tandan Kosong Sawit (TKS) 

Sebelum proses isolasi, (TKS) terlebih dahulu dicuci dengan air bersih, kemudian 

dikeringkan di bawah sinar matahari hingga bebas air. Setelah itu dipotong kecil-kecil hingga 

serabut halus. Selanjutnya tahapan isolasi α-selulosa yaitu delignifikasi dengan menggunakan 

campuran HNO3 3,5% dan NaNO2 kemudian dinetralkan. Pada pencampuran ini 

menyebabkan tandan kosong sawit kehilangan sebagian zatnya, meninggalkan sisa padat dan 

berserat yang dinamakan selulosa. Proses yang kedua yaitu pulping atau pembuburan 

ditambahkan campuran NaOH 2% dan Na2SO3 2% dengan perbandingan 2:1. Warna dari 

hasil delignifikasi ini adalah putih kekuningan sampai putih kecoklatan kemudian disaring 

dan dicuci hingga netral. Untuk menghilangkan warna coklat dari selulosa maka dilakukan 

pemutihan dengan NaOCl 1,75%. Ion hipoklorit merupakan oksidan kuat yang mampu 

memecah ikatan eter dalam struktur lignin, akibatnya derajat putih pulp naik secara cepat. 

Agar α-selulosa yang dihasilkan benar-benar murni, maka dilakukan penambahan dengan 

NaOH 17,5% untuk menghilangkan β-selulosa, dimana β-selulosa akan larut dalam NaOH 

17,5% kemudian disaring dan dinetralkan. Hasil dari penambahan ini pulp kembali menjadi 

kuning kecoklatan. Untuk menghilangkan warna coklat dari α-selulosa maka dilakukan 

pemutihan dengan menggunakan H2O2 10%. α-selulosa yang dihasilkan dari proses ini 

memiliki bentuk berupa pulp yang berwarna putih yang kemudian dikeringkan di dalam oven 

pada suhu 60
o
C selama 4 jam. 

 

Proses  isolasi nanoserat selulosa dari α-selulosa 

Prosesnya terdapat beberapa tahap: tahap pertama yaitu oksidasi selulosa dengan 

TEMPO/NaBr/NaOCl dimana perlakuannya selulosa dimasukkan kedalam beaker glass yang 

berisi aquadest, kemudian ditambahkan NaBr, ditambahkan NaOCl 12%, selanjutnya 

ditambahkan TEMPO dan dibiarkan beberapa menit hingga terbentuk suspensi, kemudian 

dilakukan pengadukan selama 2,5 jam dan diukur pH dengan nilai 10,5, disesuaikan pH 10,5 

dengan menambahkan larutan NaOH 2%. Penambahan NaOH disini berfungsi untuk menjaga 

pH tetap konstant. kemudian dilakukan penyaringan. Diperoleh filtrat dan residu, filtrat 

dibuang dan kemudian residu ditambahkan aquadest, selanjutnya dihomogenisasi selama 6 

menit  dengan kecepatan 8000 rpm kemudian diultrasonikasi selama 4 menit, pada perlakuan 

mekanik ini bertujuan untuk memecah serat-serat selulosa menjadi serat selulosa yang lebih 

kecil dan selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 8400 rpm selama 10 menit yang 

bertujuan untuk mengendapkan nanoserat yang dihasilkan setelah itu diperoleh nanoserat 

selulosa. 

Karakterisasi 

Analisa Ukuran Partikel dengan TEM 
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Gambar 3. Hasil Analisa Ukuran Partikel dengan TEM 

 

Analisa ukuran partikel nanoserat selulosa dilakukan dengan Transmission Electron 

Microscopy (TEM). Dari hasil TEM  yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 3.3 (a) Skala 

perbesaran nanoserat selulosa 10000x, Pada Gambar 3 (b) Skala perbesaran 20000x. 

nanoserat selulosa yang diperoleh yaitu antara 11-69 nm. Namun ukuran diameter nanoserat 

terkecil diperoleh 11,067 nm dan hasil distribusi nanoserat selulosa dapat dilihat pada 

Gambar 4. dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nanoserat selulosa telah berhasil 

diisolasi dari TKS. 

 

 
Gambar 4 Distribusi Diameter Nanoserat Selulosa dari TKS 

 

Analisa Gugus Fungsi dengan menggunakan FTIR 

Analisa gugus fungsi dengan FTIR dilakukan dengan menggunakan alat Shimadzu IR-

Prestige-21. Sampel yang dianalisa yaitu α-selulosa dan nanoserat selulosa. Spektrum FTIR 

α-selulosa dan nanoserat selulosa yang diperoleh memilki daerah serapan panjang gelombang 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Bilangan Gelombang FTIR α-Selulosa 

Gugus 

Fungsi 

α-Selulosa 

(cm
-1

) 

Nanoserat 

Selulosa (cm
-

1
) 

Daerah serapan 

(cm
-1

) 

Uluran O-H 3379 3441 3650-3200 

Uluran C-H 2900 2900 2950-2800 

b a 
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Uluran C-
O-C 

1064 1064 1400-1050 

 

Hasil analisa FTIR α-selulosa dan  nanoserat selulosa dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5 FT-IR  α-Selulosa dan Nanoserat Selulosa 

Dari hasil analisa FTIR sampel α-selulosa dan nanoserat selulosa terlihat puncak pada 

daerah 3379 cm
-1

 dan 3441 cm
-1

 menunjukkan adanya gugus O-H dan pada panjang 

gelombang 2900 cm
-1 

adanya gugus C-H, daerah serapan terjadi pada 2900 cm
-1. 

Pada daerah 

1064 cm
-1

 menunjukkan adanya gugus C-O-C dalam sampel yang berasal dari ikatan 

glikosida yang terdapat pada struktur senyawa α-selulosa dan nanoserat selulosa. 

 

Analisa Degradasi Termal dengan menggunakan TGA 

Thermogravimetry analysis (TGA) bertujuan untuk mengetahui stabilitas termal dari 

nanoserat selulosa. Penggunaan teknik ini dilakukan dalam kondisi atmosfer lembab yang 

mengandung gas nitrogen dengan laju pemanasan 10
o
C/menit pada rentang suhu 0

o
C sampai 

600
o
C. Pada Gambar 3.5 dapat dilihat perubahan massa sampel selama pemanasan dari suhu 

0
o
C sampai 600

o
C. 

Dari kedua sampel memiliki perbedaan, yang mana α-selulosa mulai terdegradasi 

pada suhu 275
o
C dan nanoserat selulosa mulai terdegradasi pada suhu 240

o
C. Meskipun 

nanoserat selulosa lebih awal terdegradasi, namun memperlihatkan % residu yang lebih tinggi 

yaitu 12,20% dibandingkan % residu α-selulosa yang lebih rendah yaitu sebesar 5%.  Kurva 

TGA α-selulosa dan nanoserat selulosa dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6 Kurva TGA α-Selulosa dan Nanoserat Selulosa 
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Hal ini diakibatkan karena terjadinya reaksi penguapan air pada suhu rendah dan 

stabilitas termalnya menurun disebabkan adanya gugus karboksil pada permukaan nanoserat 

selulosa selama proses media oksidasi TEMPO. Hal ini menunjukkan bahwa nanoserat 

selulosa tidak dapat melebur secara permanen. Ukuran partikel serta banyaknya rantai 

tunggal yang terdapat pada nanoserat selulosa menyebabkan senyawa ini terdegradasi pada 

suhu yang rendah dan menyebabkan jumlah residu meningkat. 

 

KESIMPULAN 

1. α-Selulosa dari TKS dapat diisolasi menjadi nanoserat selulosa dengan menggunakan 

TEMPO sebagai media oksidasi. 

2. Nanoserat selulosa yang diperoleh dari pengukuran TEM berdiameter 11,067 nm. 

3. Hasil analisa TGA menunjukkan bahwa α-selulosa mulai terdegradasi pada suhu 275
o
C 

dan nanoserat selulosa mulai terdegradasi pada suhu 240
o
C.  Dari hasil analisa FTIR 

sampel α-selulosa dan nanoserat selulosa terlihat puncak pada daerah 3379 cm
-1

 dan 3441 

cm
-1

 menunjukkan adanya gugus O-H dan pada panjang gelombang 2900 cm
-1 

adanya 

gugus C-H, daerah serapan terjadi pada 2900 cm
-1. 

Pada daerah 1064 cm
-1

 menunjukkan 

adanya gugus C-O-C dalam sampel yang berasal dari ikatan glikosida yang terdapat pada 

struktur senyawa α-selulosa dan nanoserat selulosa. 
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ABSTRACT 

The development of analysis methods for Copper (II) (Cu
2+

) ion 

in water has been done through complex reaction by using 

ammonia (NH3). In this study conducted to determine the 

maximum wavelength, optimization and validation of analytical 

methods.Optimization included  pH effect, concentrations of 

NH3 solution, time is formed and the stability of the complex 

[Cu(NH3)4]
2+

 and interference effects.Validation methods in the 

study included a test of precision, calibration curve, accuracy, 

limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ). 

Based on this research maximum wavelength for analysis of 

Cu
2+

 ions by using NH3 as UV-Vis spectrophotometry was 658 

nm. The optimum conditions for the complexation of ions Cu
2+

 

with NH3 by spectrophotometry UV-Vis was at pH 10, the time 

to form the complex [Cu(NH3)4]
2+

 of 25 minutes, the time 

stability of the complex of 120 minutes, the maximum limit 

interference effects Fe
3+

 of 10 mg / L , Ca
2+

 of 1 mg / L and 

Mg
2+

 of 50 mg / L. The results of validation methods Cu
2+

 ions 

with NH3 as Spectrophotometry UV-Vis is the linear regression 

equation y = 6,8016x + 0.0068 with R
2
 = 0.998, LOD of 0,001 

M (68 ppm), LOQ of 0.004 M (204 ppm), precision of 2,38% 

and accuracy of 108,6 %. 

 

Keywords : Ion Copper(II) (Cu
2+

), water, ammonia (NH3), validation, Spectrophotometry 

UV-Vis 

 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan industri yang semakin meningkat selain memberikan dampak yang 

positif juga memberikan dampak yang negatif. Dampak positifnya berupa perluasan lapangan 

pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu 

penurunan kualitas pe rairan akibat buangan air limbah yang melampaui baku mutu yang 

dipersyaratkan. Limbah industri seringkali mengandung bahan pencemar yang sangat 

membahayakan seperti ion logam-logam berat. Ion-ion ini dihasilkan dari logam-logam yang 

digunakan sebagai bahan baku atau bahan tambahan dalam suatu industri. Keberadaan ion 

logam di perairan juga berasal dari berbagai sumber seperti kegiatan pertambangan, limbah 

domestik, dan limbah pertanian (Rochayatun,E.dkk.2006). 

mailto:1i_dewata@yahoo.com
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Logam berat tergolong limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Logam berat pada 

konsentrasi tertentu dapat membahayakan lingkungan sekitarnya karena bersifat toksik bagi 

manusia, hewan dan tumbuhan. Beberapa contoh logam berat seperti logam Mn, Zn, Pb, Cd, 

Cu dan Cr. Salah satu logam berat yang sering ditemui dalam air adalah logam tembaga (Cu). 

Logam Cu dalam perairan sering ditemui dalam bentuk ion Cu
2+

. Ion Cu
2+

 dalam perairan 

bersumber dari air limbah industri seperti industri elektroplating dan industri peralatan listrik. 

Disamping itu ion Cu
2+

  juga berasal dari limbah pertambangan, limbah bengkel, limbah 

domestik,dan lain-lain. 

Ion Cu
2+

  dapat menyebabkan kanker paru-paru, kerusakan hati, pangkreas, ginjal, 

iritasi pada kulit dan mempunyai sifat mudah terakumulasi jika ion ini ada dalam tubuh 

mahkluk hidup akan mengalami penumpukan dan pada konsentrasi tertentu dapat 

menimbulkan keracunan. Keracunan sistemik dapat meluas terhadap kerusakan selaput darah, 

kerusakan saraf pusat dan dapat menyebabkan depresi (Imamkhasani, 2001). 

Konsentrasi ion Cu
2+

 dalam air dapat ditentukan dengan menggunakan metode 

Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Metoda Spektrofotometri Serapan Atom merupakan 

suatu teknik untuk menganalisa atom dari unsur-unsur logam yang memiliki kepekaan dan 

ketelitian yang tinggi serta dapat dilakukan untuk analisis pada konsentrasi yang rendah. 

Namun metode SSA memiliki kelemahan seperti memerlukan lampu katoda yang spesifik 

(hallow cathode), preparasi sampel yang didestruksi dan memerlukan gas asetilen (Khopkar, 

1990). Untuk meminimalisir waktu dan biaya maka ion Cu
2+

 dapat dianalisis melalui reaksi 

pengkompleksan dengan menggunakan larutan amonia (NH3) yang kemudian diukur dengan 

Spektrofotometer UV-Vis. 

Analisis ion Cu
2+

 melalui reaksi pengkompleksan dengan larutan NH3  membutuhkan 

waktu yang relatif singkat dan penggunaan reagen dengan jumlah yang sedikit. Ion Cu
2+

 

dengan larutan amonia dapat bereaksi membentuk kompleks tetraaminakuprat(II) 

([Cu(NH3)4]
2+

) yang berwarna biru. Warna larutan ion Cu
2+

 yang berwarna biru muda akan 

menjadi warna biru pekat setelah bereaksi dengan NH3 membentuk kompleks 

tetraaminakuprat(II) ([Cu(NH3)4]
2+

). Persamaan reaksi kimia antara ion Cu
2+

 dengan NH3 

dalam larutan ditunjukkan pada reaksi berikut : 

Cu
2+

(aq) + 4NH3→[Cu(NH3)4]
2+

(aq)  (Vogel, 1990). 

Berdasarkan reaksi pengompleksan tersebut  dapat ditentukan konsentrasi ion Cu
2+

 

didalam sampel air pada kondisi optimum. 

Suatu metode baru untuk analisis  seringkali dilakukan untuk menyesuaikan kondisi 

peralatan dan bahan yang tersedia dilaboratorium pengujian. Menurut ISO 17025 atau 

Standar Laboratorium Penguji yang terakreditasi bahwa suatu metode analisis yang 

digunakan dalam pengujian apabila tidak mengacu pada Standar Nasional Indonesia maka 

metode  tersebut harus dilakukan validasi atau verifikasi. Beberapa parameter atau tahapan 

yang dapat dijadikan pedoman dalam validasi metode diantaranya linieritas, akurasi, presisi, 

batas deteksi (Limit of Detection, LOD), batas kuantifikasi (Limit of quantification, LOQ).  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ 

Pengembangan Metode untuk Analisis Kandungan Ion Tembaga(II) (Cu
2+

) dalam Air dengan 

Pengompleks Amonia (NH3) secara Spektrofotometri UV-Vis”. 
 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, Spektrofotometer 

UV-Vis merk Shimadzu UV-1800 , pH meter, kertas saring Whatman No. 42, dan autometic 

pipet merk socorec volume 100-1000 mL. Alat-alat gelas seperti tabung reaksi, gelas piala 50 
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mL, labu ukur 250 mL, 100 mL, 25 mL, gelas ukur 50 mL, pipet volumetrik 2,0 mL, 4,0 mL, 

6,0 mL, 8,0 mL dan 10,0 mL,  pipet tetes.. 

2. Bahan 

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah larutan amoniak 25 %, 

Tembaga sulfat pentahidrat  (CuSO4.5H2O), Natrium hidroksida (NaOH), Asam sulfat 

(H2SO4) dan aquades. 

 

Prosedur Kerja 

a. Pengompleksan Ion Cu
2+

 Dengan Larutan NH3 ([Cu(NH3)4]
2+

) Dan Penentuan 

Panjang Gelombang Maksimum 

Sebanyak 1 mL larutan ion Cu
2+

 0,005 M dimasukkan kedalam tabung reaksi kemudian 

ditambahkan 5 mL Larutan NH3 0,060 M pada pH 9 sehingga terbentuk kompleks 

[Cu(NH3)4]
2+

. Kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 yang terbentuk dibiarkan selama 15 menit kemudian 

diukur serapannya pada panjang gelombang 350 – 900 nm dengan Spektrofotometer UV- 

Vis. Panjang gelombang maksimum yaitu serapan yang paling tinggi dimana terjadinya 

reaksi pengkompleksan antara ion Cu
2+

 dengan larutan NH3.  

 

b. Optimasi Pengompleksan Ion Cu
2+

 Dengan Larutan NH3. 

1) Pengaruh pH  

Sebanyak 1 mL larutan ion Cu
2+

 0,005 M  dimasukkan kedalam tabung reaksi. 

Kemudian larutan ditambahkan 5 mL larutan NH3 0,040 M dengan pH 7, 8, 9, 10, dan 11 dan 

dihomogenkan. Larutan dibiarkan selama 15 menit untuk pembentukan warna, kemudian 

serapannya diukur pada panjang gelombang 658 nm dengan Spektrofotometer UV-Vis. 

Serapan yang paling tinggi adalah pada pH optimum dimana terjadinya reaksi 

pengkompleksan antara ion Cu
2+

 dengan larutan NH3. 

2) Kepekatan Larutan NH3 

Masing-masing larutan NH3 dengan konsentrasi 0,020; 0,040; 0,060; 0,080; 0,100 M 

pada pH 10 dipipet sebanyak 5 mL kedalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 mL 

larutan ion Cu
2+

 0,005 M dan diaduk. Kompleks  [Cu(NH3)4]
2+

 yang terbentuk dibiarkan 

selama 15 menit dan serapannya diukur pada panjang gelombang 658 nm dengan 

Spektrofotometer UV-Vis. 

3) Waktu Terbentuk Dan Kestabilan Kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 

Sebanyak  1 mL ion Cu
2+

 0,005 M dimasukkan kedalam tabung reaksi kemudian 

ditambahkan 5 mL larutan NH3 0,040 M pada pH 10   sehingga terbentuk kompleks 

[Cu(NH3)4]
2+

. Kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 yang terbentuk diukur serapannya pada panjang 

gelombang 658 nm dengan Spektrofotometer UV- Vis dalam waktu 1 sampai dengan 120 

menit.. 

4) Efek Gangguan 

Efek gangguan meliputi ion Fe
3+

, Ca
2+

, dan Mg
2+

. Sebanyak 1 mL larutan ion Cu
2+

 

0,005 M dimasukkan kedalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 4 mL larutan NH3 

0,040 M pada pH 10 (Campuran larutan ini dibuat sebanyak enam kali). Larutan ditambahkan 

1 mL ion pengganggu  dengan konsentrasi 1; 10; 50; 100; 500; 1000 mg/L dan dibiarkan 

selama 25 menit. Serapannya diukur pada panjang gelombang 658 nm dengan 

Spektrofotometer UV-Vis kemudian dihitung % gangguannya. 

 

Validasi Metode Analisis Ion Cu
2+

 Dengan Larutan NH3 Secara Spektrofotometri UV-Vis 

1)Pembuatan Kurva Kalibrasi 

Masing-masing larutan kerja dipipet sebanyak  1 mL ke dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan 5 mL larutan NH3 0,040 M pada pH 10 serta dihomogenkan. Dibiarkan selama 
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25 menit  dan diukur serapannya pada panjang gelombang 658 nm. Kurva kalibrasi dibuat 

antara konsentrasi dengan serapan (absorban).  

2) Penentuan Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantifikasi (LOQ) 

Dari kurva kalibrasi yang diperoleh, dihitung konsentrasi terkecil yang masih dapat 

dideteksi (LOD) dan terdeteksi secara kuantitatif (LOQ) menggunakan perhitungan statistik. 

 

LOD = 3  

LOQ = 10  

3)  Uji Presisi (Keterulangan) 

Sebanyak 1 mL larutan ion Cu
2+

 0,005 M dimasukkan kedalam tabung reaksi, 

kemudian ditambahkan 5 mL larutan NH3 0,040 M pada pH 10 dan dihomogenkan. Larutan 

dibiarkan selama 25 menit kemudian serapannya diukur pada panjang gelombang 658 nm 

dengan Spektrofotometer UV-Vis. Pengujian dilakukan sebanyak 7 kali dan dihitung % RSD 

nya. 

4) Uji Akurasi (Ketepatan) 

Sebanyak 0,6 mL sampel yang mengandung ion Cu
2+

 dimasukkan ke tabung reaksi 

dan ditambahkan 0,4 mL larutan ion Cu
2+

 0.045 M, beri kode A. Sebanyak 0,6 mL sampel 

yang mengandung ion Cu
2+

 dimasukkan ke tabung reaksi dan ditambahkan 0,4 mL aquades, 

beri kode B. Sampel A dan sampel B masing-masing ditambahkan 5 mL larutan NH3 0,040 

M pada pH 10 dan dihomogenkan. Sampel A dan sampel B dibiarkan selama 25 menit 

selanjutnya serapannya diukur pada panjang gelombang 658 nm dengan Spektrofotometer 

UV-Vis. Pengujian dilakukan sebanyak 7 kali kemudian dihitung % Recovery. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengompleksan Ion Cu
2+

 Dengan NH3 Dan Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

Larutan ion Cu
2+

 ditambahkan dengan larutan amonia akan bereaksi membentuk 

senyawa kompleks tetraaminakuprat(II) ([Cu(NH3)4]
2+

. Persamaan reaksi kimia antara ion 

Cu
2+

 dengan larutan NH3 adalah sebagai berikut : 

Cu
2+

(aq) + 4NH3(aq)→[Cu(NH3)4]
2+

(aq) 

Salah satu fenomena umum yang muncul  bila terbentuknya senyawa kompleks yaitu 

adanya  perubahan warna. Larutan ion Cu
2+

  yang berwarna biru setelah ditambahkan larutan 

amonia akan berubah menjadi warna biru tua (Vogel, 1990). Warna yang terbentuk pada 

senyawa kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 dipengaruhi oleh ligan. Warna pada senyawa kompleks  

juga terbentuk karena  terjadinya perpindahan elektron pada orbital d, yaitu dari orbital yang 

tingkat energinya rendah ke orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. 

Penentuan panjang gelombang maksimum kompleks tetraaminakuprat(II) 

([Cu(NH3)4]
2+

 bertujuan untuk mendapatkan nilai absorbsivitas yang dapat memberikan 

sensitivitas pengukuran tertinggi. Hasil pengukuran penentuan panjang gelombang 

maksimum kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 ditunjukkan pada Gambar 1, dimana absorbansi 

maksimum kompleks [Cu(NH3)4]
2+

  yang berwarna biru tua tercapai pada panjang gelombang 

658 nm.  
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Gambar 1. Grafik panjang gelombang maksimum senyawa kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 

 

Panjang gelombang 658 nm adalah panjang gelombang warna komplementer dari 

larutan yang diukur berwana hijau kebiruan .Warna komplementer biru berada pada panjang 

gelombang 580 – 595 nm, sehingga pada penelitian ini diamati terjadinya pergeseran panjang 

gelombang maksimum kearah yang lebih besar. Peristiwa pergeseran serapan maksimum ke 

panjang gelombang yang lebih panjang disebut dengan efek batokrom. Efek batokrom ini 

dapat dipengaruhi oleh perubahan pelarut dan pH larutan  (Mon I dan Isniyetti, 2012). 

 

Optimasi Pengkompleksan Ion Cu
2+

 Dengan Larutan NH3 

1) Pengaruh pH  

Derajat keasaman (pH) sangat berpengaruh terhadap pembentukan kompleks 

[Cu(NH3)4]
2+

, semakin besar jumlah kompleks yang terbentuk maka warnanya semakin 

pekat. Optimasi pH dilakukan untuk mendapatkan intensitas warna [Cu(NH3)4]
2+

 yang paling 

tinggi dan mendapatkan informasi keadaan untuk pengkondisian sampel. Pada penelitian ini 

telah dilakukan pembentukan senyawa kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 pada pH yang bervariasi yaitu 

pada pH 7 sampai dengan pH 11 dengan penambahan larutan H2SO4 0,1 M sebagai 

pengontrol pH nya. Hasil pembentukan senyawa kompleks berdasarkan pengaruh pH tertera 

pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik pengaruh pH terhadap senyawa kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 

 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan serapan kompleks 

[Cu(NH3)4]
2+

 dari pH 7 sampai dengan pH 10 dan menurun setelah pH 10. Serapan 

maksimum senyawa kompleks terdapat pada pH 10. Hal ini berarti pada pH 10 konsentrasi 

senyawa kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 yang terbentuk paling banyak dibandingkan pH lainnya. 

Dengan perubahan pH larutan, konsentrasi senyawa kompleks  yang terbentuk juga 

mengalami perubahan. Senyawa kompleks optimum pada pH 10 ditandai dengan nilai 

absorbansi yang paling tinggi pada panjang gelombang 658 nm.  

Pada pH yang lebih tinggi dari pH optimum, nilai serapan senyawa kompleks semakin 

turun karena senyawa kompleks yang terbentuk semakin sedikit. Hal ini disebabkan karena 

pembentukan kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 cenderung sedikit terbentuk pada pH basa yang cukup 
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tinggi  (diatas pH 10) dan juga terbentuk endapan. Kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 tidak terbentuk 

pada pH asam yaitu pada pH 1 sampai dengan pH 6 karena pada pH tersebut NH3 berubah 

menjadi ammonium (NH4
+
). Ammonium jika ditambahkan dengan ion Cu

2+
 tidak terbentuk 

kompleks [Cu(NH3)4]
2+

. Sedangkan pada kondisi netral kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 cenderung 

sedikit terbentuk. 

2) Kepekatan Larutan NH3 

Pengaruh kepekatan atau konsentrasi amonia dalam pembentukan senyawa kompleks 

[Cu(NH3)4]
2+

 dilakukan dengan memvariasikan larutan amonia 0,020; 0,040; 0,060; 0,08; 

0,10 M. Kedalam masing-masing larutan amonia tersebut ditambahkan dengan 1 mL ion Cu
2+

 

0,005 M sehingga terbentuk kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 dan serapannya diukur pada panjang 

gelombang 658 nm.  Hasil pengaruh kepekatan larutan amonia disajikan pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik pengaruh kepekatan terhadap senyawa kompleks  [Cu(NH3)4]
2+

 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kondisi optimum untuk pengaruh kepekatan 

larutan amonia terjadi pada konsentrasi 0,040 M dengan serapan yang paling tinggi yaitu 

0,045. Hal ini menunjukkan bahwa larutan ion Cu
2+

 dengan konsentrasi 0,005 M dapat 

membentuk kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 yang lebih banyak jika direaksikan dengan larutan 

amonia dengan konsentrasi 0,040 M dan senyawa kompleks pada konsentrasi tersebut telah 

terbentuk semuanya. 

3) Waktu Terbentuk Dan Kestabilan Kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 

Optimasi waktu  terbentuk kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui waktu optimum dimana analisis pada selang waktu tersebut diperoleh serapan 

yang maksimum. Dalam penelitian ini juga dilakukan penentuan waktu kestabilan kompleks, 

dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui waktu yang masih cenderung stabil dan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai serapannya. Hasil waktu terbentuk kompleks 

[Cu(NH3)4]
2+

 dan kestabilan kompleks [Cu(NH3)4]
2+

  dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik waktu terbentuk senyawa kompleks  [Cu(NH3)4]
2+
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Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa waktu terbentuknya kompleks yang 

memberikan serapan yang maksimum adalah 25 menit dan kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 dapat 

stabil selama 2 jam. Hal ini dapat dilihat bahwa serapan senyawa kompleks [Cu(NH3)4]
2+

  

yang diukur pada menit ke 25 memberikan serapan yang sama dengan pengukuran senyawa  

kompleks [Cu(NH3)4]
2+

  yang diukur hingga menit ke 120 (2 jam), karena senyawa kompleks 

pada waktu tersebut telah terbentuk semuanya. 

4) Efek Gangguan 

Reaksi pembentukan senyawa kompleks biasanya tidak terlepas dari gangguan ion 

lain terutama logam-logam divalensi dan mineral (Ningsih, 2014). Hal ini juga dapat berlaku 

pada reaksi pembentukan kompleks [Cu(NH3)4]
2+

. Pada penelitian ini dilakukan penambahan 

ion Fe
3+

, ion Ca
2+

, dan ion Mg
2+

 untuk mengetahui pengaruhnya terhadap analisis amonia 

berdasarkan reaksi pembentukan kompleks [Cu(NH3)4]
2+

. Ion Fe
3+

, ion Ca
2+

, dan ion Mg
2+

 

dimasukkan kedalam kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 dengan variasi konsentrasi 1, 10, 50, 100, 1000 

mg/L dan selanjutnya serapan kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 diukur dengan Spektrofotometer UV-

Vis dengan panjang gelombang 658 nm.  

Hasil serapan senyawa kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 yang ditambahkan ion pengganggu 

dibandingkan dengan serapan kompleks tanpa ditambahkan ion pengganggu dan  kemudian 

dihitung % gangguan. Batas nilai % gangguan yang masih dapat diterima adalah sebesar 5 % 

(Ling T.T dkk, 2013). Berdasarkan hasil penelitian nilai serapan kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 

tanpa ion pengganggu sebesar 0,045 selanjutnya dengan penambahan ion pengganggu nilai 

serapan kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 terjadi penurunan. Batas maksimum untuk  ion Fe
3+

 yang 

dapat diperbolehkan didalam kompleks [Cu(NH3)4]
2+

  adalah 10 mg/L dengan persen 

gangguan 4,44 %, sedangkan untuk ion Ca
2+

 sebesar 1 mg/L dengan persen gangguan 2,22 % 

dan untuk ion Mg
2+

 sebesar 50 mg/L dengan persen gangguan sebesar 4,44 %. 

 

Validasi Metode Analisis Ion Cu
2+

 Dengan Larutan NH3 Secara Spektrofotometri UV-

Vis 

1)  Pembuatan Kurva Kalibrasi 

Kurva kalibrasi dibuat dengan menghubungkan serapan yang dihasilkan oleh 

sedikitnya lima konsentrasi analit yang berbeda. Pada penelitian ini kurva kalibrasi kompleks 

[Cu(NH3)4]
2+

 dibuat dengan menghubungkan lima titik pada berbagai konsentrasi ion Cu
2+

 

yang berbeda yaitu 0,001; 0,005; 0,010; 0,015; 0,020 M. Persamaan kurva kalibrasi 

merupakan hubungan antara sumbu x dengan sumbu y. Deretan konsentrasi yang dibuat 

dinyatakan didalam sumbu x, sedangkan nilai absorban yang didapat dari hasil pengukuran 

dinyatakan sebagai nilai sumbu y. Kurva kalibrasi dari hasil pengukuran dapat dilihat pada 

gambar 5. 

Persamaan regresi linier yang diperoleh dari kurva kalibrasi adalah y = 6,8016x + 

0,0068 dengan koefisien korelasi (r) = 0,998. Harga koefisien korelasi yang mendekati 1 

menyatakan hubungan yang linier antara konsentrasi dengan serapan yang dihasilkan. 

Dimana linieritas suatu metode merupakan ukuran seberapa baik kurva kalibrasi yang 

menghubungkan antara absorban (y) dengan konsentrasi (x) (Harsojo dkk, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kurva kalibrasi senyawa kompleks [Cu(NH3)4]
2+
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2) Penentuan Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantifikasi (LOQ) 

Batas deteksi (LOD) adalah konsentrasi analit terendah yang terdapat dalam sampel 

yang masih dapat dideteksi  dan masih memberikan respon yang signifikan dibandingkan 

dengan blanko. Batas kuantifikasi (LOQ) merupakan konsentrasi analit terendah dalam 

sampel yang dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima pada kondisi 

operasional metode yang digunakan. Berdasarkan perhitungan secara statistik dengan 

menggunakan persamaan regresi linier dari kurva kalibrasi, diperoleh batas deteksi sebesar 

0,001 M dan batas kuantisasi sebesar 0,004 M. 

3)  Uji Presisi (Keterulangan) 

Uji presisi dilakukan dengan cara mengukur keterulangan kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 

yaitu hasil reaksi antara larutan ion Cu2+ dengan larutan amonia dengan kriteria seksama 

atau presisi diberikan jika metode memberikan simpangan baku relatif atau koefisien variasi 

kecil dari 5 % atau sebesar 5 % ( 5 %). Dari hasil penelitian didapat nilai koevisien variasi 
sebesar 2,38 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metode analisis yang digunakan 

memenuhi kriteria seksama (Harsojo dkk, 2012). 

4) Uji Akurasi (Ketepatan) 

Akurasi merupakan ketelitian metode analisis atau ukuran yang menunjukkan 

kedekatan hasil analisis antara nilai yang terukur dengan nilai yang diterima atau nilai 

sebenarnya. Akurasi dapat dinyatakan sebagai uji perolehan kembali dengan satuan persen 

(% recovery) analit yang ditambahkan. Uji perolehan kembali pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode penambahan baku (standard addition method).  

Metode adisi standar merupakan metode penambahan standar dengan konsentrasi dan 

jumlah tertentu kedalam sampel, kemudian campuran larutan tersebut dianalaisis seperti 

perlakuan pada sampel. Serapan yang diperoleh kemudian dimasukkan kedalam persamaan 

linier pada kurva kalibrasi sehingga didapatkan konsentrai sampel yang ditambahkan dengan 

standar. Hasil tersebut dikurangi dengan konsentrasi sampel yang tidak ditambahkan dengan 

standar. Selisih yang didapat dibagi dengan konsentrasi standar didalam sampel tersebut 

(target value) (Harmita, 2004). Dari hasil penelitian didapat nilai perolehan kembali sebesar 

108,6 %. Kisaran perolehan kembali (% Recovery) yang umum digunakan adalah 85 – 115 

%, sehingga nilai perolehan kembali masih berada dalam rentang yang diperbolehkan. 

Berdasarkan hasil validasi metode, metode ini dapat digunakan untuk penentukan 

kandungan ion Cu
2+

 dalam air melalui reaksi pengkompleksan dengan NH3. Namun metode 

ini bisa digunakan untuk menentukan kandungan ion Cu
2+

 dalam konsentrasi yang besar. Hal 

ini dikarenakan nilai konsentrasi analit terendah yang terdapat dalam sampel yang masih 

dapat dideteksi (LOD) yaitu sebesar 0,001 M atau setara dengan 68 ppm. 

 

 KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil  kesimpulan sebagai berikut : 

1. Panjang gelombang maksimum untuk analisis ion Cu
2+

 dengan menggunakan NH3 secara 

Spektrofotometri UV-Vis adalah 658 nm. 

2. Kondisi optimum untuk pengkompleksan amonia dengan  ion Cu
2+

 secara 

Spektrofotometri UV-Vis adalah pada pH 10, waktu terbentuk kompleks [Cu(NH3)4]
2+

 25 

menit, waktu kestabilan kompleks 120 menit, batas maksimum efek gangguan ion Fe
2+

  10 

mg/L , ion Ca
2+

 1 mg/L dan ion Mg
2+

 50 mg/L. 

3. Hasil validasi metode analisis amonia dengan menggunakan ion Cu
2+

 secara 

Spektrofotometri UV-Vis adalah persamaan regresi linear y= 6,8016x + 0,0068 dengan 

nilai R
2
= 0,998 , LOD 0,001 M (68 ppm), LOQ 0,004 M (204 ppm), presisi 2,38 % dan 

akurasi 108,6 %. 
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SARAN 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan disarankan agar dilakukan optimasi lebih lanjut 

sehingga metode ini dapat diterapkan untuk analisis kandungan ion Cu
2+

 dalam sampel air 

dengan konsentrasi yang kecil. 
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ABSTRAK 

Tumbuhan benalu telah digunakan sebagai tumbuhan obat, seperti 

obat batuk, kanker dan diuretik. Berdasarkan skrining fitokimia 

diketahui bahwa daun tumbuhan benalu nangka (Macrosolen 

cochinchinensis (Lour). Van Tiegh) mengandung senyawa flavonoid. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan menentukan golongan 

senyawa flavonoid dari daun benalu nangka. Isolasi dilakukan dengan 

cara maserasi dengan pelarut metanol diikuti oleh ekstraksi  partisi, 

hidrolisis dan kromatografi kolom dengan fasa diam silika gel dan 

fasa gerak n-heksana:etil asetat (6:4 v/v) yang dilanjutkan dengan 

kromatografi lapis tipis preparatif sehingga diperoleh senyawa 

berupa pasta kecoklatan sebanyak 2 mg. Dari analisis data spektrum 

UV-Vis, FT-IR dan 
1
H-NMR menunjukkan bahwa senyawa hasil 

isolasi diperkirakan  merupakan senyawa isoflavon. 

 

Kata kunci : Macrosolen cochinchinensis (Lour). Van Tiegh, hidrolisis, kolom  kromatografi, 

flavonoid, isoflavonoid,  

 

PENDAHULUAN 

 

 Senyawa metabolit sekunder mempunyai peranan penting bagi tumbuhan untuk 

kelangsungan produksi tumbuhan itu sendiri seperti sebagai pertahanan hidup dan lain-lain. 

Menurut analisis filogenetik dan sistematik yang didasarkan pada karakter makroskopi dan 

mikroskopi menyatakan bahwa senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam satu 

anggota famili tumbuhan mempunyai struktur senyawa yang hampir sama (Wink, 2003).  

 Flavonoid merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang tersusun atas 15 

atom karbon, dengan dua cincin aromatik yang dihubungkan menjadi satu oleh sebuah 

jembatan yang terdiri dari tiga atom karbon (Crozier et al. 2006).  

Senyawa flavonoida diduga sangat bermanfaat dalam makanan karena berupa 

senyawa fenolik, senyawa ini bersifat antioksidan kuat. Banyak penyakit yang diketahui 

bertambah parah oleh adanya radikal bebas, seperti superoksida dan hidroksil, dan flavonoid 

memiliki kemampuan untuk menghilangkan dan secara efektif spesies pengoksidasi yang 

merusak. Oleh karena itu, makanan yang kaya flavonoid dianggap penting untuk mengobati 

penyakit-penyakit, seperti kanker dan penyakit jantung (yang dapat memburuk akibat 

oksidasi lipoprotein densitas rendah) (Heinrich et al. 2009). 

Tanaman benalu selama ini telah digunakan sebagai tanaman obat, seperti obat batuk, 

kanker, diuretik, dan pengobatan setelah melahirkan. Bagian dari benalu yang berkhasiat 

sebagai tanaman obat adalah bagian daun benalu, seperti pada benalu teh, mangga, dan duku. 

Potensi benalu sebagai tanaman obat apabila terus dikembangkan maka akan menghasilkan 

manfaat yang besar, yaitu mengurangi biaya pengobatan sekaligus meningkatkan devisa 

negara (Pitojo, 1996). 
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Loranthaceae merupakan kelompok parasit yang awalnya dianggap tidak bermanfaat, 

hal ini berkaitan dengan sifat parasit benalu yang dapat merusak tanamaninang. Namun, 

spesies dari famili Loranthaceae telah dilaporkan memiliki efek sebagai obat kanker, 

komprevensi, agen pendamping kemoterapi, antiinflamasi, dan memiliki efek respon 

immunobiologi (Fernandez et al. 2003). 

Aktivitas benalu dikarenakan adanya senyawa marker keluarga Loranthaceae berupa 

flavonoid kuersetin (Ikawati et al. 2008). Kuersetin merupakan suatu aglikon flavonoid yang 

mempunyai gugus polifenol, sehingga komponen fenoliknya yang sangat reaktif dapat 

menstabilkan senyawa dan sebagai antioksidan.Senyawa aktif dalam daun benalu 

mengandung quersetin, alkaloida,saponin, flavonoid, dan tanin. Setiap kandungan ini 

memang sangat bergantung dari jenis pohon induk yang di tumpangi. 

 Qiang et al. (1996) telah mengisolasi 6 senyawa dari tumbuhan Macrosolen 

cochinchinensis yaitu quarsetin, asam galat, orientin, rutin, quersetin-3-O-apiosil (1→2)-

[ramnosil(1→6)]-glukosida, visenin.  Artanti,dkk (2003) juga telah melakukan uji aktivitas 

antioksidan dari ekstrak daun benalu Macrosolen cochinchinensis (Lour). Van Tiegh yang 

tumbuh pada inang duku (Lansium domesticum) dan hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa ekstrak metanol dan fraksi butanol daun benalu duku memiliki aktivitas antioksidan 

dengan IC50< 10 ppm, sedangkan IC50> 40 ppm untuk ekstrak airnya.  

 Uji skrining fitokimia dengan pereaksi FeCl3 5% menunjukkan bahwa ekstrak metanol 

dan etil asetat daun tumbuhan ini positif mengandung senyawa flavonoida. 

 Dari uraian diatas dan beberapa literatur yang berkaitan dengan tumbuhan Benalu 

Nangka menunjukkan  bahwa di dalam daun benalu ini terkandung senyawa flavonoida dan 

memiliki aktivitas antioksidan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

daun tumbuhan Benalu Nangka, khususnya mengenai senyawa flavonoida yang terkandung 

di dalam daun tumbuhan Benalu Nangka dan golongannya. 

 

PROSEDUR 

Alat dan bahan  

 

Bahan penelitian berupa daun Benalu Nangka (Macrosolen cochinchinensis). Bahan – 

bahan kimia yang digunakan untuk pemisahan dan pemurnian terdiri dari metanol, kloroform,  

etil asetat, n- heksana, silika gel 60 G (70-230 mesh, pereaksi sianoda test , FeCl3.  Alat-alat 

yang digunakan adalah peralatan-peralatan gelas, kolom kromatografi, KLT GF254 20 x 20 

cm, spektroskopi IR, spektroskopi UV, spektroskopi 
1
H-NMR. 

  

Penyediaan Sampel 

Sampel yang diteliti adalah daun tumbuhan Benalu Nangka (M. cochincinensis) yang 

dikeringkan di udara terbuka, lalu dihaluskan hingga diperoleh serbuk daun benalu 

Nangka sebanyak 2000 g. 

 

Uji Flavonoida terhadap Daun Tumbuhan Benalu Nangka 

Untuk mengetahui adanya senyawa flavonoida dalam daun tumbuhan Benalu Nangka (M. 

cochincinensis)  maka dilakukan Uji Pendahuluan penapisan golongan kimia ekstrak 

tumbuhan tersebut khususnya untuk senyawa flavonoida diantaranya  : 

1. Uji fenolik 

Sebanyak 0,5 gram residu kering (ekstrak metanol) ditambahkan larutan besi (III) klorida 

1% dalam air atau etanol. Ekstrak positif mengandung fenol apabila menghasilkan warna 

hijau atau hitam yang kuat. 

2. Uji flavonoid 
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Ekstrak metanol ditambahkan serbuk Mg, lalu ditambahkan asam klorida pekat. Apabila 

terbentuk warna orange, merah atau kuning berarti positif flavonoid. 

 

Ekstraksi  

Serbuk daun benalu Nangka sebanyak 2000 g, dimaserasi dengan pelarut metanol 

sebanyak 6 L dan dibiarkan selama ± 24 jam. Perendaman dilakukan secara berulang-ulang 

hingga ekstrak menunjukkan hasil negatif bila diuji dengan pereaski FeCl3 5%. Maserat 

ditampung dan dipekatkan dengan rotarievaporator  dan diperoleh ekstrak pekat metanol. 

Ekstrak pekat metanol ditambahkan pelarut etil asetat kemudian disaring. Selanjutnya 

filtrat dipekatkan dengan rotarievaporator sehingga dihasilkan ekstrak pekat etil asetat.  

Ekstrak pekat etil asetat kemudian diekstraksi partisi dengan pelarut n-heksana secara 

berulang kali. Ektraksi partisi dihentikan apabila ekstrak etilasetat menunjukkan hasil yang 

negatif bila diuji dengan pereaksi FeCl3 5%.  

Ekstrak pekat etil asetat kemudian dihidrolisa  dengan menggunakan HCl 2 N sambil 

dipanaskan diatas penangas air selama ± 1 jam. Kemudian disaring sehingga diperoleh 

ekstrak etilasetat. 

Ekstrak etil asetat diekstraksi partisi dengan pelarut kloroform. Kemudian ekstrak 

yang diperoleh dipekatkan sehingga diperoleh ekstrak pekat kloroform sebanyak 0,84 g. 

 

Pemisahan dan Pemurnian 

Pemisahan komponen-komponen terhadap ekstrak pekat kloroform dilakukan secara 

kromatografi kolom, dengan menggunakan fase diam silika gel 60G dan fase gerak pelarut n-

heksana 100%, campuran pelarut n-heksana : etil asetat dengan perbandingan (90:10) 
v
/v, 

(80:20) 
v
/v, (70:30) 

v
/v,  dan (60:40) 

v
/v . 

Eluat yang diperoleh ditampung dalam botol vial sebanyak ±10 mL per botol vial dan 

diperoleh hasil sebanyak 110 botol vial. Kemudian fraksi diuji dengan pereaksi FeCl3 5% dan 

diperoleh hasil yang positif yaitu dari fraksi 25-110. 

Selanjutnya fraksi 25-110 di KLT dan digabungkan fraksi-fraksi dengan harga Rf dan 

yang memiliki pola noda yang sama. Dihasilkan 4 fraksi penggabungan yakni fraksi I (fraksi 

25-50), fraksi II (fraksi 51-55), fraksi III (fraksi 56-60) dan fraksi IV (61-110). Diuapkan 

semua fraksi penggabungan yang dihasilkan sampai kering dan ditimbang massa tiap fraksi. 

Dihasilkan berupa pasta berwarna kuning, dilarutkan dengan pelarut etil asetat untuk diuji 

KLT untuk mengetahui kemurnian senyawa dan untuk menentukan fase gerak yang sesuai 

untuk KLT preparatif (KLTP). 

 

Karakterisasi Senyawa Hasil Isolasi 

Terhadap senyawa hasil isolasi yang telah murni dilakukan analisis dengan 

menggunakan spektrofotometer UV, FT-IR dan spektrofotometer 
1
H-NMR. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji kualitatif flavonoida terhadap ekstrak metanol dan etil asetat dari daun 

tumbuhan Benalu Nangka (M.  cochincinensis) menunjukkan bahwa sampel positif terhadap 

pereaksi FeCl3 5%. 

Fraksi 25-50 menunjukkan hasil positif terhadap pereaksi senyawa flavonoid, 

sehingga dilakukan pemisahan lebih lanjut dengan menggunakan kromatograpi lapis tipis 

preparatif (20 x 20 cm) dengan fasa gerak n-heksana : etil asetat (80 : 20 v/v). Kemudian 

dideteksi polanya dengan menggunakan lampu UV dan ditandai pola pemisahannya dan 

selanjutnya pola yang terbentuk pada plat KLT digerus dan dielusi dengan pelarut etil asetat : 

metanol (50 : 50 v/v). 
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Senyawa murni berupa pasta berwarna kuning kecoklatan dengan massa 2 mg dan 

nilai Rf = 0,36 menggunakan fase gerak n-heksana : etil asetat 8:2 
v
/v. 

Spektrum UV-Visible senyawa hasil isolasi (Gambar 1), memberikan panjang 

gelombang maksimum (λ maks) 264 nm dengan pelarut metanol, yang merupakan rentang 

serapan UV untuk senyawa isoflavon yaitu 245-270 nm (Stobiecki and Kachlicki, 2006). 

 

 
Gambar 1. Spektrum UV-Visible senyawa hasil isolasi 

 

Spektrum inframerah menunjukan adanya pita-pita serapan untuk gugus hidroksil 

(νmaks 3419 cm
-1

), gugus =C-H (νmaks 2926 cm
-1

), gugus -C-H (νmaks 2920 dan 2864 cm
-1

), 

gugus karbonil  (νmaks 1720 cm
-1

), gugus C=C aromatis (νmaks  1443 dan 1377 cm
-1

), dan 

gugus C-O eter (νmaks 1062 cm
-1

). Hal ini sesuai dengan senyawa fenolik yang merupakan 

kerangka flavonoid. 

Dari hasil analisis Spektrometer 
1
H-NMR senyawa hasil isolasi dengan menggunakan 

pelarut Aseton-d6 memperlihat bahwa adanya sinyal pada pergeseran kimia daerah aromatik 

δH 6-8 ppm, yaitu adanya dua sinyal doublet  pada pergeseran kimia δ 6,80 ppm (1H,d) dan δ 

6,51 ppm (1H,d) masing-masing untuk proton-proton aromatik H-6 dan H-8 pada cincin A. 

Dua sinyal doublet pada δ 7,31 ppm (1H,d) dan δ 7,58 ppm (1H,d) menunjukkan sinyal 

masing-masing untuk proton pada H-3’,5’ dan H-2’,6’ untuk cincin B. Dan adanya sinyal 

singlet pada sistem aromatik di pergeseran kimia δ 8,01 ppm (1H,s) menunjukkan proton H-2 

pada cincin C yang tidak dipengaruhi oleh proton atom karbon tetangganya yang merupakan 

ciri khas kerangka senyawa isoflavon. 

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Hasil isolasi yang diperoleh dari 2000 g daun Benalu Nangka berupa pasta berwarna 

kuning kecoklatan sebanyak 2 mg  

2. Berdasarkan uji skrining fitokimia dan analisis spektrum UV-Vis, FT-IR dan spektrum 
1
H-NMR maka disimpulkan bahwa kemungkinan senyawa hasil isolasi adalah senyawa 

isoflavon. 
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ABSTRACT 

Liquid soap can be made from waste cooking oil through  

saponification reaction. To improve consumer acceptance  was  added 

the essential oil of citrus Kalamansi. This research aims to create and 

investigate the characteristics of  liquid soap and determine the 

concentration of citrus Kalamansi essential oils  that consumers 

preferred. Test parameters include pH, viscosity, foam height, free 

alkali and test preferences.  The result showed that the  liquid soap 

have pH level 10.32, viscosity 30.33 cp , foam height 0.15 cm and free 

alkali 0,08%. The concentration of citrus Kalamansi essential oils 

most preferably was 2% and the value of acceptance was 4.46. 
 

Key words: waste cooking oil, liquid soap, citrus kalamansi essential oil 

 

PENDAHULUAN 

 

Jeruk Kalamansi (Citrus microcarpa)merupakan tanaman dalam keluarga Rutaceae, 

yang telah dikembangkan di Bengkulu. Tanaman ini merupakan persilangan antara Citrus 

retifulata dengan Fortunella margarita. Jeruk kalamansi dirancang sebagai model perdana 

dari program OVOP (One Village One Product) (Sarwani, 2011). Buah jeruk kalamansi ini 

diolah menjadi sirup Kalamansi, dimana saat ini telah menjadi salah satu oleh-oleh khas dari 

Kota Bengkulu.  

Jeruk Kalamansi, seperti halnya tanaman lain kelompok citrus, juga mengandung 

minyak atsiri. Hasil samping industri sirup Kalamansibaik berupa padatan (kulit) maupun 

cairan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk menghasilkan minyak atsiri (Dewi dkk, 

2016). Saat ini industri pengolahan sirup Kalamansi  di Bengkulu juga sudah mulai 

memproduksi minyak atsiri dari hasil samping pembuatan sirup Kalamansi. 

Minyak atsiri yang berasal dari jeruk  umumnya  mengandung senyawa dominan yang 

dikenal dengan nama limonen. Kandungan senyawa limonen bervariasi antar varietas jeruk, 

yaitu antara 70-92%. Minyak atsiri jeruk dapat digunakan sebagai pengharum ruangan, bahan 

parfum, dan mengubah citra rasa makanan menjadi lebih menarik.  Selain itu, minyak atsiri 

jeruk juga memiliki manfaat kesehatan bila digunakan sebagai aroma terapi.  Aroma jeruk 

dapat menstabilkan sistem syaraf, menimbulkan perasaan senang dan tenang, meningkatkan 

nafsu makan, dan penyembuhan penyakit (Istianto dan Muryanti, 2014). Saat iniminyak atsiri 

dari kulit jeruk secara luas telah dimanfaatkan pada industri kosmetika, khususnya dalam 

sediaan sabun.  

Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok yang dikonsumsi 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan pesatnya 

perkembangan industri, restoran dan usaha fast food, berdampak pada semakin banyaknya 

mailto:Email.devisilsia@unib.ac.id
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limbah minyak goreng yang dihasilkan.  Makin tingginya kesadaran masyarakat akan 

tingginya bahaya penggunaan minyak goreng berulang maka perlu dilakukan upaya-upaya 

untuk memanfaatkan minyak goreng bekas tersebut. Sehingga minyak goreng bekas tidak 

terbuang dan mencemari lingkungan. Minyak goreng bekas yang sudah dimurnikan dapat 

dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku produk yang berbasis minyak, seperti sabun. 

Sabun merupakan zat pembersih yang dibuat melalui reaksi saponifikasi  antara asam 

lemak yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani dengan kalium atau natrium. Saat 

ini berbagai jenis sabun beredar di pasar. Baik dalam bentuk sabun cuci, sabun mandi, sabun 

pencuci tangan maupun sabun pembersih peralatan rumah tangga. Kita bisa mendapatkan 

sabun dalam bentuk padat, krim dan cair. 

Umumnya sabun dalam bentuk cair lebih diminati oleh masyarakat. Hal ini 

disebabkan karena kelebihan dari sabun cair itu sendiri dibandingkan dengan sabun padat. 

Sabun cair biasanya ditempatkan pada wadah sehingga lebih praktis untuk dibawa, lebih 

hygienist dan mudah digunakan (Soehatmo,H dkk, 2014). 

Beberapa peneliti telah mencoba memanfaatkan minyak goreng bekas ini menjadi 

sabun cair  seperti Wijana, dkk, (2010), Naomi dkk (2013), Sinaga (2014) dan Hajar dan 

Sirril(2016). Penambahan minyak atsiri pada sediaan sabun dapat meningkatkan peneriman 

konsumen  dan efektivitas sabun yang dihasilkan (Apriyani D, 2013). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui karakteristik dan kesukaan konsumen terhadap sabun cair yang dihasilkan 

dari minyak goreng bekas dengan penambahan minyak atsiri jeruk Kalamansi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 

Bengkulu.  Bahan yang digunakan adalah minyak goreng bekas yang berasal dari industri 

kerupuk yang ada di kota Bengkulu, minyak atsiri jeruk Kalamansi yang diproduksi yayasan 

Babtis Pondok Kubang Bengkulu Tengah, KOH, arang aktif, HCl 0,1 N, etanol dan 

akuades.Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peralatan gelas, hot plate 

magnetic stirrer, mikser, penyaring vakum,buret, statif dan klem, timbangan analitik, 

viscometer, dan pH meter. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan 1 faktor yaitu 

penambahan minyak atsiri jeruk Kalamansi. Penambahan minyak atsiri terdiri dari 3 taraf 

yaitu 1%, 1,5% dan 2%. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali. 

 

Pemurnian Minyak Goreng Bekas. 
Sebelum digunakan untuk membuat sabun,  terlebih dahulu dilakukan pemurnian 

terhadap minyak  goreng bekas tersebut. Tahapan proses pemurniannya meliputi penyaringan 

dan bleaching. Penyaringan dilakukan dalam kondisi panas (80°C), dan proses bleaching 

menggunakan arang aktif sebagai adsorben.  

Pembuatan Sabun Cair 

600 ml minyak hasil pemurnian dipanaskan hingga suhu 50°C, selanjutnya 

ditambahkan 300 ml KOH 25%. Campuran tersebut diaduk sampai diperoleh masa sabun 

kental. Ke dalam sabun kental tsb ditambah air dengan perbandingan air : sabun 2 : 1, 

selanjutnya diaduk kembali sampai diperoleh sabun cair.  Ke dalam sabun cair tersebut 

ditambahkan minyak atsiri jeruk kalamansi sesuai perlakuan. 

Parameter Pengamatan 
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Parameter yang diamati meliputi pH, alkali bebas, viskositas, tinggi busa dan 

kesukaan panelis terhadap aroma. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter, 

viskositas diukur dengan menggunakan viscometer. Pengujian tinggi busa dilakukan dengan 

cara pengocokan. 2 ml sabun cair dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dikocok 

selama 20 detik dan selanjutnya diukur tinggi busa yang terbentuk dengan menggunakan 

mistar. Pengukuran alkali bebas dilakukan dengan cara titrasi. Sabun cair dilarutkan dalam 

etanol 96% dan selanjutnya dititrasi dengan HCl 0,1 N. Sebagai indikator digunakan larutan 

phenolphtalin. 

Pengujian aroma sabun cair dilakukan dengan cara uji hedonik, untuk mengetahui 

tingkat kesukaan panelis terhadap aroma sabun cair yang dihasilkan. Uji ini menggunakan 

panelis semi terlatih yang berjumlah 30 orang. Skala penilaian yang diberikan terdiri dari 

skala 1 – 7, (1) sangat tidak suka, (2) tidak suka, (3) agak tidak suka, (4) agak suka, (5) suka, 

(6) sangat suka dan (7) amat sangat suka.  

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Anova untuk menguji adanya 

pengaruh antar perlakuan. Untuk hasil perlakuan beda nyata dilanjutkan dengan uji Duncan 

Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk sabun cair yang dihasilkan berwarna krem. Warna ini berasal dari warna 

minyak goreng bekas yang digunakan, karena dalam pembuatan sabun cair ini tidak 

dilakukan penbambahan zat warna. Produk sabun cair yang dihasilkan dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

Gambar 1. Bahan Baku dan Sabun Cair yang dihasilkan 

 

pH Sabun Cair 

pH merupakan salah satu parameter penting pada produk sabun. SNI No 06-4085-

1996 mensyaratkan pH sabun cair berada dalam range 8 – 11. Dari SNI tersebut dapat kita 

ketahui bahwa sabun cair yang baik berada pada kondisi basa. Karena sabun berfungsi untuk 

membersihkan kotoran yang umumnya berupa lemak yang melekat pada kulit. pH yang 

terlalu rendah atau terlalu tinggi juga tidak baik untuk kulit, karena dapat menyebabkan 

iritasi. Hasil pengukuran pH sabun cair dapat dilihat pada gambar 2. 

Sabun cair yang dihasilkan memiliki pH antara 10,29 – 10.5.   Makin banyak minyak 

atsiri jeruk Kalamansi yang ditambahkan makin rendah pH sabun cairnya. Hal ini disebabkan 

karena minyak atsiri jeruk Kalamansi bersifat asam.  Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Apriyani (2013). Tingginya pH sabun cair ini disebabkan karena selain minyak goreng bekas, 

bahan baku yang lain adalah larutan KOH. KOH inilah yang akan bereaksi dengan asam 

lemak membentuk sabun. 
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Gambar 2. Rerata pH sabun cair padaBerbagaipenambahan minyak atsiri jeruk Kalamansi 

PH sabun cair yang dihasilkan lebih tinggi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Wijana, dkk (2009),N aomi dkk (2013), Kusumaningsih dan Siwi (2014) serta Hajar dan Siril 

(2016). Perbedaaan nilai pH tersebut disebabkan  karena perbedaaan perlakuan, walaupun 

sama-sama berbahan dasar minyak goreng bekas. Dibandingkan dengan SNI No 06-4085-

1996 pH sabun cair yang dihasilkan masih dalam batas yang diizinkan. 

Hasil analisis dengan menggunakan ANAVA pada taraf signifikan 5% menunjukkan 

bahwa perlakukan penambahan minyak atsiri jeruk Kalamansi memberikan hasil berbeda 

tidak nyata. Perlakukan yang paling baik dilihat dari pH adalah perlakuan pada penambahan 

minyak atsiri 2%, karena memiliki pH paling rendah. 

Alkali Bebas 

Alkali bebas merupakan alkali dalam sabun yang tidak diikat sebagai senyawa. 

Adanya kandungan alkali bebas pada sabun dapat disebabkan karena konsentrasi alkali yang 

pekat atau berlebih pada proses penyabunan. Kandungan alkali bebas sabun cair yang 

dihasilkan pada berbagai penambahan minyak atsiri jeruk kalamansi dapat dilihat pada 

gambar 3.  

Alkali bebas terendah diperoleh pada perlakukan penambahan minyak atsiri 2%, yaitu 

0,085%. Alkali bebas yang dihasilkan sama dengan hasil penelitian Ningrum dan Muhammad 

(2013); lebih rendah dari hasil penelitian Naomi, dkk (2013) dan sedikit lebih tinggi dari hasil 

penelitian Wijana, dkk (2009). Bila dibandingkan dengan SNI No 06-4085-1996, kandungan 

alkali bebas yang didapatkan masih dibawah kadar maksimum yaitu 0,1 %. 

 

Gambar 3. Rerata Kandungan alkali bebas sabun cair pada berbagai penambahan minyak 

atsiri jeruk Kalamansi 

 

Perlakuan penambahan minyak atsiri jeruk Kalamansi pada berbagai konsentrasi tidak 

berbeda secara signifikan. Karena alkali bebas ini dipengaruhi oleh KOH yang ditambahkan.  
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Viskositas Sabun Cair 

Viskositas sabun cair yang dihasilkan berkisar antara 30,33 – 31,67 cps. Viskositas 

sabun cair pada setiap perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.  

 

Gambar 4.Rerata Viskositas sabun cair pada berbagai   penambahan minyak atsiri jeruk   

Kalamansi 

Sabun cair yang dihasilkan lebih kental  dibandingkan dengan sabun cair yang dibuat 

oleh Wijana dkk (2009). Viskositas sabun cair yang dihasilkan  adalah 5,2 cps. Sabun cair 

komersial merk Nossy memiliki viskositas 7,6 cps (Wijana, dkk, 2009). Data ini 

menunjukkan bahwa sabun cair yang dihasilkan masih kental sekali, sehingga 

memungkinkan untuk meningkatkan rasio air – sabun pada proses pembuatannya. Hal ini 

tentu akan meningkatkan rendemen sabun yang dihasilkan, menurunkan pH dan alkali 

bebasnya. Di sisi lain SNI tidak mencantum prasyarat viskositas untuk sabun cair. 

Analis dengan Anava menunjukkan bahwa perlakuan penambahan minyak atsiri jeruk 

Kalamansi berpengaruh tidak nyata terhadap viskositas sabun cair yang dihasilkan.  

Perlakuan yang menghasilkan viskositas paling kecil adalah perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi minyak atsiri 2%, dengan nilai viskositas  30,33 cps. 

Tinggi Busa 

Busamerupakan salah satu parameter penting dalam produk sabun. Pada umumnya 

konsumen lebih menyukai sabun yang mememiliki busa lebih banyak dibandingkan dengan 

sabun yang memiliki busa sedikit.  Tinggi busa sabun cair yang dihasilkan rerata antara 0,15 

– 0,3 cm. Semakin banyak minyak atsiri jeruk kalamansi ditambahkan semakin sedikit busa 

yang dihasilkan, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5.Rerata tinggi busa  sabun cair pada berbagai penambahan minyak atsiri jeruk   

Kalamansi 

 

Tinggi busa busa sabun cair yang dihasilkan lebih rendah dari tinggi busa yang 

dihasilkan peneliti sebelumnya. Wijana dkk (2009) menghasilkan sabun dengan tinggi busa 

antara 0,87 – 2,73 cm. Sedangkan sabun cair merk Nossy yang dijadikan pembandingnya 

memiliki tinggi busa 2,2 cm.  
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Analisis dengan Anava menunjukkan bahwa perlakuan penambahan minyak atsiri 

jeruk Kalamansi memberikan hasil berbeda nyata. Hasil uji lanjut dengan DMRT taraf 

signifikan 5% dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Pengaruh penambahan Minyak Atsiri terhadap tinggi busa sabun cair yang dihasilkan 

Penambahan 

minyak atsiri 

(%) 

Tinggi busa (cm) 

1 0,3
a 

1,5 0,25
ab 

2 0,15
b 

Ket. Angka yang diikuti oleh huruf yang sama berbeda tidak nyata pada α5%. 

 

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa penambahan minyak atsiri 1% menghasilkan 

tinggi busa berbeda tidak nyata dengan perlakuan 1,5%, tetapi berbeda nyata dengan 

penambahan minyak atsiri 2 %. Perlakuan penambahan minyak atsiri 1,5% berbeda tidak 

nyata dengan perlakuan 2%. 

Tinggi busa sabun cair yang dihasilkan dipengaruhi oleh penambahan minyak atsiri 

jeruk Kalamansi. Semakin banyak minyak atsiri ditambahkan makin sedikit busa yang 

dihasilkan. Hal ini disebabkan karena minyak atsiri yang bersifat asam. Hasil ini sesuai 

dengan pH sabun cair yang dihasilkan, dimana semakin banyak minyak atsiri yang 

ditambahkan semakin kecil pH sabun cairnya. 

Rendahnya tinggi busa yang dihasilkan diduga berhubungan dengan viskositas sabun 

yang tinggi. Seperti dapat dilihat pada gambar 4, viskositas sabun cair yang dihasilkan lebih 

dari 30 cps. Jauh lebih tinggi dari viskositas sabun yang dihasilkan peneliti lain dan sabun 

cair yang beredar di pasar.  

Tinggi busa sabun cair ini diukur tanpa penambahan air. Ketika ditambahkan sedikit 

air sehingga kekentalannya berkurang, dihasilkan sabun dengan busa yang lebih banyak.  

 

Aroma 

Penambahan zat aditif seperti pewarna dan parfum pada sabun cair secara fungsi 

teknis tidak signifikan (Wijana dkk,2009). Namun kalau ditinjau dari sisi pemasaran produk, 

penambahan aroma dan parfum yang tepat akan sangat berarti  bagi produk yang dipasarkan. 

Penambahan minyak atsiri jeruk Kalamansi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan 

konsumen terhadap sabun cair yang dihasilkan. Rerata penerimaan panelis terhadap aroma 

sabun cair yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar 6.  

 

 
Gambar 6.Rerata tingkat penerimaan  panelis terhadap aroma sabun cairpada berbagai  

pambahan minyak atsiri jeruk   Kalamansi 
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Semakin banyak minyak atsiri yang ditambahkan tingkat penerimaan konsumen 

makin tinggi. Hasil analisis dengan Anava menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 

minyak atsiri jeruk Kalamansi memberikan hasil berbeda nyata. Hasil uji lanjut dengan 

DMRT dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2.Pengaruh penambahan Minyak Atsiri Terhadap penerimaan panelis terhadap aroma 

sabun cair yang dihasilkan 

Penambahan 

minyak atsiri 

(%) 

 Penerimaan 

panelis 

1 3,07
a 

1,5 3,8
b 

2 4,47
c 

Ket. Angka yang diikuti oleh huruf yang sama berbeda tidak nyata pada α5%. 

 

Tingkat penerimaan panelis terhadap aroma sabun cair yang dihasilkan berada pada 

skala agak tidak suka  sampai agak suka. Tingkat penerimaan tertinggi adalah pada 

penambahan minyak atsiri 2 % (4,47). Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan panelis 

masih belum maksimal. Hal ini diduga karena penambahan minyak atsiri masih sedikit/masih 

kurang. Kandungan kimia minyak atsiri dari jeruk adalah monoterpen, seskuiterpen dan 

oxygenated derivatives(Mustafa,2015). Selain bersifat mudah menguap, senyawa monoterpen 

juga mudah mengalami kerusakan. Untuk meningkatkan penerimaan panelis terhadap aroma 

sabun cair ini perlu ditingkatkan penambahan minyak atsiri jeruk Kalamansinya.  

 

KESIMPULAN 

Karakteristik sabun cair terbaik yang dihasilkan dari minyak goreng bekas dengan 

penambahan minyak atsiri jeruk Kalamansi adalah, pH 10,32, alkali bebas, 0,08%, viskositas 

30,33 cps dan tinggi busa 0,15 cm. Tingkat penerimaan panelis terhadap aroma sabun cair 

paling tinggi adalah 4,47 yaitu pada penambahan minyak atsiri 2%. 
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ABSTRACT  

Cacao shell is agricultural waste that separated from the seed. So far, 

there is no much research about processing the cocoa shell become 

liquid organic fertilizer is not much. This research aims to use in the 

form of the cocoa shell waste 2 kg cleaned and cut into small pieces 

and then put in the composer and the bioactivator EM4 and then 

fermented 30 days. The fermentation process is done with various of 

bio-activator 10 mL, 15 mL, and 20 mL. The optimum amount of C 

organic is 7,96% at 20 mL bioactivator EM4, the optimum amount of 

N is 0,06 mL and the optimum amount of K as K2O is 0,70% at 15 mL 

bioactivator EM4. While, the optimum amount of P as P2O5 is 23,1% 

at 10 mL  mL bioactivator EM4. Standard of liquid organic fertilizer 

is agree with Permentan Number 70 Year 2011, so it has potention to 

produce become liquid organic fertilizer  
 

Keywords: cocoa shell, organic fertilizers, nutrients 

 

PENDAHULUAN 

Usaha perkebunan merupakan salah satu dari sekian banyak sumber limbah. Salah 

satu tanaman perkebunan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar adalah tanaman 

kakao. Dilaporkan dari PT. Citra Cendekia Indonesia (2014), hingga tahun 2014 luas areal 

perkebunan kakao nasional terus meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 4,15% per 

tahun. Bila pada tahun 2009 luas arealnya baru tercatat sebesar 1,59 juta hektar, sampai tahun 

2013 telah meningkat menjadi 1,85 juta hektar. Pada tahun 2014 luas areal perkebunan kakao 

ini diproyeksikan meningkat lagi menjadi 1,94 juta hektar. Berdasarkan fakta ini, alhasil 

semakin banyak produksi kakao di Indonesia menyebabkan jumlah limbah kulit kakao yang 

dihasilkan juga akan semakin banyak. Hal ini terjadi karena masih sedikit masyarakat yang 

memanfaatkan limbah kulit kakao. 

Isroi (2007) mengemukakan bahwa kandungan hara mineral kulit buah kakao cukup 

tinggi, khususnya unsur hara kalium dan nitrogen. Terdapat 61% dari total nutrien buah 

kakao disimpan di dalam kulit buah. Sebagai bahan organik, kulit buah kakao mempunyai 

komposisi hara dan senyawa yang sangat potensial sebagai medium tumbuh tanaman. Kadar 

air untuk kakao sekitar 86%, dan kadar bahan organiknya sekitar 55,7% (Soedarsono, 1997). 

Wulan (2001) menyatakan bahwa sampai saat ini pemanfaatan kulit buah kakao di 

perkebunan-perkebunan besar adalah sebagai pupuk tanaman dengan cara ditimbun di sela-

sela tanaman kakao. Kulit buah kakao beratnya mencapai 75% seluruh berat buah, sehingga 

dapat dikatakan bahwa limbah utama pengolahan buah kakao adalah kulit (cangkangnya). 

Namun, upaya pengolahan limbah kulit kakao menjadi pupuk organik cair (POC) masih tak 

begitu umum di telinga masyarakat, terlebih penelitian lebih lanjut. Padahal, POC memiliki 

banyak keunggulan.  
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Simamora (2005) menyatakan bahwa penggunaan pupuk organik cair sebenarnya 

memiliki beberapa keunggulan antara lain: (1) Pengaplikasiannya lebih mudah jika 

dibandingkan dengan pengaplikasian pupuk organik padat; (2) unsur hara yang terdapat di 

dalam pupuk cair mudah diserap tanaman; (3) mengandung mikroorganisme yang jarang 

terdapat dalam pupuk organik padat; dan (4) pencampuran pupuk cair organik dengan pupuk 

organik padat mengaktifkan unsur hara yang ada dalam pupuk organik padat tersebut. Oleh 

karena itu, sebelum diuji efektifitasnya pada tanaman, maka perlu dianalisis terlebih dahulu 

kandungan unsur hara makro C organik, N, P, dan K pada kulit kakao.  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitan ini yaitu: (1) Untuk mengetahui proses 

pembuatan POC dari limbah kulit kakao yang sesuai dengan standar dalam Permentan; dan 

(2) untuk mengetahui potensi limbah kulit kakao menjadi POC.  

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS  

Dalam Peraturan Menteri Pertanian  No.2/Pert/Hk.060/2/2006 tentang pupuk organik 

dan pembenah tanah, dikemukakan bahwa pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar 

atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang 

telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai 

bahan organik untuk memperbaik isifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Definisi tersebut 

menunjukkan bahwa pupuk organik lebih ditujukan kepada kandungan C-organik atau bahan 

organik daripada kadar haranya. Nilai C-organik itulah yang menjadi pembeda dengan pupuk 

anorganik. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa 

panen (jerami, brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa), limbah ternak, 

limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota. (Simanungkalit, 2006). 

Hakim (1986) mengemukakan bahwa pemberian pupuk organik dapat menambah cadangan 

unsur hara di dalam tanah, memperbaiki struktur tanah dan menambah kandungan bahan 

organik tanah. 

Kulit buah kakao merupakan limbah agroindustri yang berasal dari tanaman kakao 

yang umumnya dikenal dengan tanaman coklat. Komposisi buah kakao terdiri dari 74% kulit, 

24% biji kakao dan 2% plasenta. Berdasarkan komposisi tersebut, kulit buah kakao 

merupakan komposisi terbesar dari produksi buah kakao (Guntoro, 2006).  

Tabel 1. Jenis-jenis Pupuk Organik dan Persentase Hara yang Dikandung 

Jenis Pupuk Organik 
% Kandungan Hara 

N P K 

Sapi 0,8 - 1,2 0,44 – 0,88 0,4 – 0,8 

Domba/Kambing 2,0 -3,0 0,88 2,1 

Ayam 1,5 – 3,0 1,15 – 2,25 1,0 – 1,4 

Kulit Buah Kakao 1,30 0,186 5,5 

(Sumber : Darmono, 1999) 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia FMIPA Universitas Negeri Medan, 

dimulai pada bulan Maret hingga Juni 2015. 

Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau tajam 3 buah, ember atau 

wadah beserta penutup berukuran 5L 3 buah, beaker glass 500 mL 1 buah, centong 3 buah, 

dan termometer 3 buah.  
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Bahan 
Bahan-bahan yang digunakan adalah kulit kakao 6 kg, air 6,225 L, gula merah 3 kg, 

air cucian beras 3 L, air kelapa 750 mL, dan EM4 45 mL. EM4 merupakan produk bakteri 

fermentasi bahan organik tanah yang dapat menyuburkan tanah dan menyehatkan tanah. 

Terbuat dari hasil seleksi alami mikroorganisme fermentasi dan sintetik di dalam tanah yang 

di kemas dalam medium cair (EM4 Indonesia, 2013).  

Prosedur Kerja 

1. Preparasi kulit kakao 

Sebanyak 6 kg kulit kakao yang telah disortir dirajang hingga berukuran kecil dan 

dicuci bersih. Lalu dimasukkan kedalam 3 wadah masing-masing 2 kg. Kulit kakao yang 

digunakan adalah kulit kakao yang baik, bebas dari hama dan penyakit sehingga pupuk 

organik cair yang dihasilkan diharapkan memiliki mutu yang baik. 

2. Preparasi larutan media 

Larutan media terdiri dari: (1) Gula merah 3 kg, dimana setiap 1 kg dilarutkan dalam 

2 L air; (2) air cucian beras 3 L, dimana setiap 1 L berasal dari 1 kg beras; (3) air kelapa 750 

mL (250 ml/wadah); dan (4) EM4 45 mL, dengan wadah 1= 10 mL; wadah 2= 15 mL; dan 

wadah 3= 20 mL. Seluruh larutan dicampur menjadi satu. 

3. Proses fermentasi 

Kulit kakao dan larutan media dicampur menjadi satu, ditutup rapat, dan diletakkan di 

tempat teduh serta terhindar dari sinar matahari. Lamanya proses fermentasi adalah 30 hari. 

Setiap hari dilakukan pengadukan pada waktu yang bersamaan dan diukur suhu campuran 

pupuk cair. 

4. Tahap analisis 

POC yang diperoleh dianalisis kandungan haranya untuk mengetahui berapa 

kandungan unsur C organik, N, P, dan K nya. 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Perlakuan yang dicobakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

P1 : Perlakuan fermentasi kulit kakao dengan penambahan EM4 10 ml. 

P2 : Perlakuan fermentasi kulit kakao dengan penambahan EM4 15 ml 

P3 : Perlakuan fermentasi kulit kakao dengan penambahan EM4 20 ml 

Parameter yang diamati adalah kandungan total unsur C organik, N, P, dan K dengan 

variasi penambahan EM4. Analisis kadar C-organik, N, P, dan K dari hasil fermentasi POC 

dengan variasi volume bioaktivator EM4 di uji di laboratorium Balai Riset dan Standarisasi 

Industri Medan. Kadar C-organik di analisis melalui metode perhitungan dengan satuan 

persen. Kadar N di analisis menggunakan metode titimetri dengan satuan persen. Kadar P 

dalam P2O5 di analisis menggunakan metode spektofotometri dengan satuan mg/kg. Sampel 

sebanyak 1 ml diekstrak dengan 10 ml larutan Bray II (NH4+HCl) disaring, kemudian 

ditambahkan dengan larutan ammonium molibdat + asam borat dan direduksi dengan 

pereduksi asam askorbat sampai timbul warna biru. Absorban sampel diukur dengan 

menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 660 nm, sebagai pembanding 

dilakukan penetapan deret standar dengan konsentrasi fosfor 0, 1, 2, 3, 4, 5 ppm (AOAC, 

1999).  dan kadar K dalam K2O di analisis menggunakan metode AAS (Atomic Absorbtion 

Spectroscopy) dengan satuan persen dengan panjang gelombang 768 nm (AOAC, 1999). 
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Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Pembuatan POC 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil fermentasi dengan variasi penambahan EM4, diperoleh kandungan unsur hara C 

organik, N, P, dan K dalam Tabel 2. sebagai berikut. 

Tabel 2.  

Kandungan Unsur Hara C organik, N, P, dan K pada Berbagai Perlakuan 

No. P Vol. EM4 N (%) 
P2O5 

(mg/kg) 
K2O (%) C (%) 

1. 1 10 ml 0,04 23,1 0,68 7,49 

2. 2 15 ml 0,06 19,2 0,70 7,97 

3. 3 20 ml 0,06 10,8 0,58 7,96 

(Sumber: Balai Riset dan Standarisasi Industri Medan, 2016) 

 Pengaruh volume EM4 terhadap kandungan unsur C organik, N, P, dan K dapat dilihat 

pada gambar-gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hubungan Antara Volume EM4 Terhadap Kandungan Unsur N 

Fermentasi 

Diukur suhu pada 

waktu yang sama 

setiap hari 

Diaduk secara 

bersamaan pada 

waktu yang sama 

setiap hari 

Analisis Unsur hara makro C 

organik. N, P, dan K 

Wadah 2 

(15 mL EM4) 

Wadah 1 

(10 mL EM4) 

Wadah 2 

(15 mL EM4) 

 2 kg kulit kakao 

 1 kg gula merah (setiap 1 

kg dilarutkan dalam 2L 

air) 

 1 L air cucian beras 

(setiap 1 L berasal dari 1 

kg beras) 

 250 mL air kelapa 
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 Nitrogen merupakan unsur penyusun yang penting dalam sintesa protein. Sebagian 

besar dari nitrogen total dalam air dapat terikat sebagai nitrogen organik, yaitu dalam bahan-

bahan berprotein. Mikroorganisme selain merombak bahan organik menjadi lebih sederhana, 

juga menggunakan bahan organik untuk aktivitas metabolisme hidupnya (Notohadiprawiro, 

1999). Pada Gambar 5.1. kadar N yang paling rendah terdapat pada perlakuan 1 yaitu 0,04%, 

sedangkan kadar tertinggi terdapat pada perlakuan 2 dan 3 yaitu 0,06%. Berdasarkan grafik 

diatas dapat disimpulkan bahwa dalam waktu 30 hari semakin besar volume EM4 yang 

digunakan maka nitrogen yang dihasilkan akan semakin banyak, yaitu pada volume 10 mL 

EM4 kandungan N optimum 0,04%, volume 15 mL EM4 kandungan N optimum 0,06% dan 

volume 20 mL EM4 kandungan N optimum 0,06%. Hal ini disebabkan karena semakin 

banyak volume EM4 yang digunakan dengan diseimbangkan dengan jumlah substrat atau 

kulit kakao, maka jumlah sumber makanan bakteri sebagai pengurai akan semakin banyak, 

sehingga bakteri akan terus menjalankan fungsinya sebagai pengurai dan meningkatkan kadar 

N. Oleh sebab itu semakin lama fase fermentasi, maka volume EM4 yang diperlukan semakin 

banyak. Menurut Nur (2016), seharusnya setelah mikroorganisme mencapai kesetimbangan 

yakni jumlah mikroba yang dihasilkan sama dengan jumlah mikroba yang mati di mana pada 

saat ini aktivitas mikroba akan menurun dan akan terjadi penyusutan volume maupun 

biomassa bahan. Namun, penurunan kadar N tidak nampak pada gambar diatas. Adapun 

kandungan total N dalam POC ini belum sesuai dengan persyaratan teknis minimal POC 

dalam Permentan yaitu 4-6%. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan Antara Volume EM4 Terhadap Kandungan Unsur P 

 

 Fosfor (P) termasuk unsur hara makro esensial yang sangat penting untuk 

pertumbuhan tanaman, namun kandungannya di dalam tanah lebih rendah dibanding nitrogen 

(N), kalium (K), dan kalsium (Ca). Fosfor sebagian besar berasal dari pelapukan batuan 

mineral alami, sisanya berasal dari pelapukan bahan organik. Sebagian besar fosfor yang 

mudah larut diambil oleh mikroorganisme tanah untuk pertumbuhan. Pada Gambar 5.2. kadar 

unsur P yang paling rendah terdapat pada perlakuan 3 yaitu 10,8 ppm, sedangkan kadar 

tertinggi terdapat pada perlakuan 1 yaitu 23,1 ppm. Berdasarkan data grafik diatas jumlah 

kandungan fosfor akan menurun dengan semakin banyaknya jumlah volume EM4 yang 

digunakan, dimana pada volume 10 mL, 15mL, dan 20 mL kandungan Fosfornya masing- 

masing sebesar 23,1 ppm, 19,2 ppm, dan 10,8 ppm. Hal ini sesuai dengan penelitian Sibiruan 

(2014), yang menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi EM4 cenderung menurunkan 

kadar fosfor. Kandungan total P dalam POC ini belum sesuai dengan persyaratan teknis 

minimal POC dalam Permentan yaitu 4-6%. 
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Gambar 4. Hubungan Antara Volume EM4 Terhadap Kandungan Unsur K 

 

Pada Gambar 5.3. kadar unsur K yang paling rendah terdapat pada perlakuan 3 yaitu 

0,58%, sedangkan kadar tertinggi terdapat pada perlakuan 2 yaitu 0,70%. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Siburian (2014) yang menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi EM4 

cenderung menurunkan kadar kalium. Namun, kandungan total K dalam POC ini belum 

sesuai dengan persyaratan teknis minimal POC dalam Permentan yaitu 4-6%. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hubungan Antara Volume EM4 Terhadap Kandungan Unsur C Organik 

 

 Total C-organik dalam pupuk organik cair dipengaruhi oleh metode penguraian bahan 

organik (fermentasi), kualitas bahan organik (air cucian ikan dan potongan daging ikan) dan 

aktifitas mikroorganisme (bakteri Lactobacillus sp.) yang terlibat dalam penguraian bahan 

organik. Pada gambar 5 kadar C organik yang paling rendah terdapat pada perlakuan 1 yaitu 

7,49%, sedangkan kadar tertinggi terdapat pada perlakuan 2 yaitu 7,97%. Kandungan total C 

organik dalam POC ini telah sesuai dengan persyaratan teknis minimal POC dalam 

Permentan yaitu minimal 6%. 

Tabel 3.   

Perbandingan Kandungan Unsur Hara C Organik, N, P, dan K dalam POC Kulit Kakao dari 

hasil percobaan 

No Nama paramater 
EM4 10 

mL) 

EM4 15 

mL) 

EM4 20 

mL) 

POC 

(Permentan) 

1. N (%) 0,04 0,06 0,06 4 – 6 

2. P2O5 (mg/kg) 23,1 19,2 10,8 4 – 6 

3. K2O (%) 0,68 0,70 0,58 4 – 6 

4. C-org (%) 7,49 7,97 7,96 Min. 6 

8 
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Berdasarkan ketentuan syarat POC dalam Permentan, maka diperoleh kadar optimum C 

organik 7,96%  pada variasi bioaktivator EM4 20 mL, kadar optimum N 0,06% dan kadar 

maksimum K sebagai K2O 0,70%  pada variasi bioaktivator EM4 15 mL. Sedangkan kadar 

maksimum P sebagai P2O5 23,1% pada variasi bioaktivator 10 mL. Bila berpatokan pada 

persyaratan teknis minimal POC dalam Permentan Nomor 70 Tahun 2011, maka yang paling 

sesuai adalah kandungan total unsur C organik, sedangkan untuk unsur N, P, dan K belum 

sesuai, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan penambahan bintil akar kacang 

tanah dan jerami padi untuk memperkaya unsur N, P, dan K dalam POC kulit kakao. 

Tabel 4.  Perbandingan Rasio C/N pada POC 

Variasi 

EM4 (mL) 

Kadar Unsur N 

(%) 

Kadar Unsur C 

Organik (%) 
Rasio C/N 

10 0,04 7,49 187,25* 

15 0,06 7,97 132,83* 

20 0,06 7,96 132,67* 

*tidak sesuai dengan nilai C/N tanah 

 Rasio C/N adalah perbandingan kadar unsur C dan kadar unsur N dalam suatu bahan. 

Perbedaan kandungan C dan N tersebut akan menentukan kelangsungan proses fermentasi 

pupuk cair yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pupuk cair yang dihasilkan 

(Pancalaga, 2011). Bahan organik tidak dapat langsung digunakan atau dimanfaatkan oleh 

tanaman karena perbandingan C/N dalam bahan tersebut relatif tinggi atau tidak sama dengan 

C/N tanah. Nilai C/N tanah sekitar 10-12. Apabila bahan organik tersebut mempunyai 

kandungan C/N mendekati atau sama dengan C/N tanah maka bahan tersebut dapat 

digunakan atau diserap tanaman (Sinaga, 2009). Pada tabel diatas, ketiga rasio C/N masih 

tergolong tinggi, sehingga tidak mungkin diaplikasikan langsung ke tanah karena tidak 

mendekati dengan nilai C/N tanah yaitu 10-12. Hal ini berarti bahwa pada penelitian 

selanjutnya perlu ditambahkan bintil akar agar kadar unsur N meningkat. 

 Dalam pembuatan POC dari kulit kakao digunakan air kelapa. Hal ini dikarenakan air 

kelapa mengandung unsur kalium cukup banyak. Selain kaya mineral, air kelapa juga 

mengandung gula dan protein. Mineral lain yang terkandung dalam air kelapa, antara lain 

natrium (Na), kalsium (Ca), magnesium (Mg), besi (Fe), tembaga (Cu), fosfor (P) dan sulfur 

(S). Disamping itu, air kelapa juga mengandung berbagai macam vitamin, seperti asam sitrat, 

asam nikotinat, asam pantotenal, asam folat,niacin, riboflavin, dan thiamin (Rangga, 2008). 

Sedangkan air beras digunakan karena mengandung banyak karbohidrat yang dibutuhkan 

bakteri selama proses fermentasi. EM4 sendiri merupakan bioaktivator yang baik untuk 

pupuk organik cair. Menurut Cesaria (2012), EM4 merupakan campuran dari 

mikroorganisme yang menguntungkan. EM4 akan mempercepat fermentasi bahan organik 

sehingga unsur hara yang terkandung akan terserap dan tersedia bagi tanaman. Adapun 

jumlah kulit kakao dibuat dengan jumlah 2 kg agar bakteri dalam EM4 tidak kekurangan 

sumber makanan selama 30 hari. Takaran EM4 dibuat dengan variasi volume yang berbeda 

karena untuk melihat kandungan unsur hara optimum dari fermentasi kulit kakao yang sesuai 

dengan Permentan. 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis diperoleh bahwa hanya unsur C organik yang sesuai dengan 

persyaratan teknis minimal POC dalam Permentan Nomor 70 Tahun 2011, dengan kadar 

optimum yang diperoleh yaitu 23,1%. Sedangkan unsur N, P, dan K belum memenuhi 

persyaratan yang ditentukan. Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka limbah kulit kakao 
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dapat dijadikan sebagai pupuk organik cair dengan syarat perlu diteliti kembali dengan 

penambahan bintil akar kacang tanah dan jerami padi untuk memperkaya unsur N, P, dan K 

dalam POC kulit kakao. 
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ABSTRACT  

Borax is toxic substance which is a source of free radicals that 

harmful to the body. Kidney is the main organ to excretion, that is 

most vulnerable to the influence of toxic substances. Kidney 

damage due to toxic substances can be marked by the increase of  

Blood Urea Nitrogen (BUN  and creatine levels.. Damaged kidney 

induced by borax accumulation can be reduced by high 

antioxidants in food such as soymilk kefir. This study aimed to 

evaluate the  BUN and creatine levels  in rats (Rattus norvegicus) 

with borax exposure in feed after giving different volumes of kefir 

soymilk. In this study, these animals were devided into five groups, 

group A was negative control that given feed standard, group B 

was positive control that given 1.03% borax in feed, and group C, 

D, and E treated with feed containing 1.03% borax and 

received soymilk kefir 5% in different volume (1 mL/200gBW, 2 

mL/200gBW, and 3 mL/200gBW) simultaneously. Measurement of 

BUN and creatine  levels were carried out by  using 

spectrophotometer. Both  BUN and creatine  data  were analyzed 

using  One Way ANOVA , followed by Tukey Test. . The results 

showed that the volume of soymilk kefir administration of 3 

mL/200gBB can prevent the  increase of  BUN and creatinin levels 

. The conclusions of this research are the soymilk kefir can prevent 

kidney damage which is marked by the decrease of BUN and 

Creatine levels  

 

Keyword : Borax, BUN, Histopathology, Kidney, Soymilk kefir  

 

PENDAHULUAN  

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik yang diolah maupun 

tidak diolah, pangan berupa  makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Teknologi 

pengolahan pangan di Indonesia sekarang berkembang cukup pesat diiringi dengan 

penggunaan bahan tambahan pangan yang juga makin meningkat. Bahan tambahan pangan 

yang banyak diterapkan untuk produsen pangan adalah bahan pengawet. Penggunaan bahan  

pengawet yang tidak sesuai dengan aturan dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan 

konsumen [1]. 

Hasil pengujian laboratorium yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) di Indonesia, ditemukan 8,8% produk pangan memakai boraks sebagai pengawet. 

Efek negatif dari penggunaan boraks dapat berdampak sangat buruk pada kesehatan manusia. 

Kadar tertinggi boraks dicapai pada saat diekskresikan di dalam ginjal, sehingga ginjal 

merupakan organ yang paling terpengaruh terhadap  boraks. Akumulasi boraks dalam ginjal 

akan mengaktivasi pembentukan radikal bebas dan menyebabkan glomerulus mengalami 

penurunan laju filtrasi. Penurunan laju filtrasi menyebabkan urea yang seharusnya keluar 

mailto:aroos@ub.ac.id
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melalui urin akan masuk ke peredaran darah sehingga kadar BUN mengalami peningkatan 

[2,3].  

Kerusakan yang terjadi pada ginjal akibat terakumulasinya boraks dapat dicegah dengan 

mengkonsumsi pangan tinggi antioksidan. Kefir sari kedelai memiliki kandungan isoflavon 

yang memiliki efek antioksidan [4].  

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mempelajari efek 

pemberian kefir sari kedelai terhadap kadar BUN dan kadar kreatinin pada tikus putih yang 

dipapar boraks melalui pakan. 

 

MATERI DAN METODE 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Seperangkat alat gelas dan alat 

bedah , timbangan digital, pengaduk kaca, labu erlenmeyer, oven, lemari pendingin,  pH 

meter digital, autoclave, kandang tikus, tempat makan, botol minum, sonde lambung, 

vacutainer tube red top 3 cc, icebox, sentrifus, , microtube, spektrofotometer, inkubator, 

microtome, water bath, , hot plate, dan mikroskop BX51.  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah boraks, aquades, reagen kit Borax 

Main Reagent (BMR), sari kedelai, grain kefir kaukasia, gula, tikus putih (Rattus norvegicus) 

strain Wistar umur 8 – 12 minggu; berat badan 170-200 g, sekam halus, pakan standar, 

Natrium klorida (NaCl) fisiologis 0,9 %, Buffered Neutral Formalin (BNF) 10%, alkohol 

70%; 80%; 90%; 95%; 100%, xylol I, xylol II, xylol III, parafin cair, air, Hematoxylin, 

Hydrochloricacid (HCI) 0,6%, Litium karbonat 0,5%, Eosin, Entellan/canada balsam, 

larutan standar urea, reagen A (Natrium salisilat 62 mmol/L, Natrium nitrofrusida 3,4 

mmol/L, buffer fosfat 20 mmol/L pH 6,9, urease), reagen B (Natrium hipoklorit 7 mmol/L, 

Natrium hidroksida 150 mmol/L) dan standar primer (glucose, urea, kreatinin). 

 

METODE 

Persiapan Hewan Coba 

Aklimatisasi hewan coba tikus putih dilakukan selama satu minggu untuk adaptasi di 

tempat pemeliharaan dalam menyeragamkan cara hidup dan makanannya. Tikus ditempatkan 

dalam kandang plastik dengan tutup terbuat dari kawat ram dan dialasi sekam serta diberi 

sekat pembatas untuk memudahkan pengontrolan pemberian pakan. Pakan dan air minum 

diberikan secara adlibitum.. Kesehatan tikus dipantau setiap hari dan berat badan tikus 

ditimbang sebelum dilakukan perlakuan.  

Pembuatan Pakan yang Ditambahkan Boraks 

Pakan dibuat dengan mencampurkan 1 kg pakan standar dengan boraks sebanyak 10,3 

g yang telah dilarutkan ke dalam 1000 mL aquades. Setelah merata, pakan kemudian 

dibentuk dan dikeringkan menggunakan oven 120
o
C selama 5 jam.  

Pemberian Pakan yang Ditambahkan Boraks 

Pemberian pakan yang mengandung boraks dengan konsentrasi 1,03% sebanyak 10 

g/ekor/hari diberikan selama 21 hari. Konsentrasi boraks yang digunakan [5] yang 

menyatakan bahwa paparan boraks pada pakan tikus Sprague dawley dengan konsentrasi 

10300 ppm atau sama dengan 1,03% boraks menimbulkan efek toksik secara sistemik dan 

menimbulkan atropi pada testis. Keberadaan boraks dalam dosis toksik pada makanan dapat 

mengakibatkan kerusakan pada organ ginjal seperti pelebaran kapsula Bowman dan 

kerusakan tubulus proksimal [6]. 

Pembuatan Kefir Sari Kedelai 

Pembuatan sari kedelai dengan perbandingan 1000 mL air : 8 kg kacang kedelai dan 

ditambahkan 50 g gula. Pembuatan kefir sari kedelai 5% berdasarkan [7], dimulai dengan 

mencampurkan 1000 mL sari kedelai dan 50 g grain kefir lalu diaduk hingga tercampur rata. 
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Setelah selesai, bahan disimpan selama 24 jam pada suhu ruang dan setelah 12 jam 

pencampuran dilakukan pengadukan secukupnya [8].  

 

Pemberian Kefir Sari Kedelai 

Kefir sari kedelai 5% diberikan dengan sonde lambung selama 21 hari berturut-turut. 

Volume kefir sari kedelai pada kelompok C, D, dan E adalah 1 mL/200g BB, 2 mL/200g BB, 

dan 3 mL/200g BB. Penentuan volume berdasarkan volume maksimal pemberian obat dalam 

bentuk cairan pada hewan coba tikus [9]. 

 

Pengambilan Darah dan Organ Ginjal Tikus 

Pengambilan darah dan ginjal tikus dengan cara eutanasi dengan melakukan dislokasi 

pada leher. Tikus diletakkan pada papan bedah dengan posisi rebah dorsal. Sebelum 

pembedahan, kaki dan mulut tikus difiksasi menggunakan jarum. Pembedahan dimulai 

melalui abdominal hingga terlihat semua organ dalam. Sampel darah dikoleksi dari jantung 

tikus menggunakan spuit 3 cc, dimasukkan ke dalam vacutainer tube red top 3 cc dan 

didiamkan dalam kondisi kemiringan 30-45
o
 selama 15-20 menit. Setelah itu disentrifus 

dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Serum diambil dengan menggunakan pipet 

tetes plastik dan dimasukkan ke dalam microtube.  

Ginjal yang telah diambil dibilas menggunakan Natrium klorida (NaCl) 0,9% dan 

disimpan dalam pot sample berisi larutan Buffered Neutral Formalin (BNF) 10%. 

 

Pembuatan Preparat Histopatologi Ginjal 

Pembuatan histopatologi organ ginjal dengan menggunakan pewarnaan Hematoxylin-

Eosin (HE). Proses pewarnaan HE terdiri dari deparafinasi, dehidrasi, pewarnaan 

hematoxylin, pewarnaan eosin, clearing, dan mounting. Pengamatan preparat dilakukan 

secara menyeluruh di bawah mikroskop dengan perbesaran 400x untuk mengamati perubahan 

pada glomerulus dan tubulus ginjal. [10].  

Pengukuran Kadar BUN 

Kadar urea dalam darah ditentukan secara spektrofotometri. Prosedur pengukuran 

dilakukan dengan menyiapkan tiga buah tabung reaksi. Tabung reaksi 1 berisi reagen A 1 

mL, tabung reaksi 2 berisi 10 µL larutan standar dan 1 mL reagen A, tabung reaksi 3 berisi 

10 µL sampel dan 1 mL reagen A. Dihomogenkan pada masing-masing tabung reaksi dan 

diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37
o
C. Kemudian ditambahkan masing-masing tabung 

reaksi dengan reagen B sebanyak 1 mL, dihomogenkan kembali dan diinkubasi selama 5 

menit pada suhu 37
o
C. Setelah itu dipindahkan larutan dari tabung reaksi ke dalam kuvet dan 

dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer. Pengukuran absorbansi standar dan 

sampel menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 600 nm selama dua menit 

[11]. 

 

Analisis Data 

Analisa data kadar BUN dilakukan secara kuantitatif menggunakan statistika dengan 

pola ragam Rancangan Acak Lengkap dalam  Analysis of Varians (ANOVA), dilanjutkan 

dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) atau Tukey Test dengan tingkat signifikansi α=5% 

menggunakan Microsoft Office Excel dan Statistical Package for The Social Science (SPSS) 

version 16.0 for windows.  

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Pengaruh Pemberian Kefir Sari Kedelai terhadap Kadar Blood urea nitrogen (BUN) 

pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Dipapar Boraks Melalui Pakan 

Kadar BUN diukur secara spektrofoto metri untuk mengetahui kerusakan pada fungsi 

filtrasi ginjal. Kadar BUN menggambarkan keseimbangan antara pembentukan urea dan 

katabolisme protein serta ekskresi urea oleh ginjal [12]. Batas normal kadar BUN pada tikus 

yaitu antara 15-21 mg/dL [13]. Parameter kerusakan ginjal selain ditunjukkan oleh  kadar 

BUN juga diperkuat dengan kadar kreatinin. Hasil pengukuran pengaruh pemberian kefir sari 

kedelai terhadap kadar BUN dan kreatinin diyampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 

 

Tabel 1. Pengaruh pemberian kefir sari kedelai terhadap kadar  BUN 

Perlakuan Rata – rata 

kadar BUN 

(mg/dL)  

A (Kontrol negatif) 15,800 ± 0,244
 

a
 

B (Kontrol positif boraks) 21,650 ± 0,369
 

c
 

C (1 mL/200gBB kefir sari 

kedelai+Boraks) 

20,900 ± 

0,316
c
 

D (2 mL/200gBB kefir 

sari kedelai+Boraks) 

19,600 ± 

0,496
b
 

E (3 mL/200gBB kefir sari 

kedelai+Boraks) 

16,925 ± 

1,024
a
 

Keterangan : perbedaan notasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antar 

perlakuan (p<0,05). 

 

Tabel 2 . Pengaruh pemberian kefir sari kedelai terhadap kadar kreatinin 

Perlakuan Rata – rata 

kadar BUN 

(mg/dL)  

A (Kontrol negatif) 0,950 ± 0,024
 a
 

B (Kontrol positif boraks) 1,475 ± 0, 041
 

c
 

C (1 mL/200gBB kefir sari 

kedelai+Boraks) 

1,100 ± 0,016
c
 

D (2 mL/200gBB kefir 

sari kedelai+Boraks) 

1,000 ± 0,09
b
 

E (3 mL/200gBB kefir sari 

kedelai+Boraks) 

0,948 ± 1,014
a
 

Keterangan : perbedaan notasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antar 

perlakuan (p<0,05). 

 

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 kelompok A merupakan tikus yang mempunyai 

kadar BUN normal yaitu 15,800 ± 0,244 mg/dL. Kadar BUN yang normal ini menunjukkan 

fungsi ekskresi ginjal berjalan dengan baik. Kadar kreatinin pada kelompok A menunjukkan 

angka rata-rata kreatinin yaitu 0,950. Kadar kreatinin ini menunjukkan angka sedikit di atas 

normalnya yaitu 0,2-0,8 mg/dL. Hal ini dipengaruhi oleh massa otot tikus yang besar. Jumlah 

kreatinin yang dikeluarkan bergantung pada massa otot total daripada aktivitas otot atau 

tingkat metabolisme protein.  
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Kelompok B memiliki kadar BUN 21,650 ± 0,369 mg/dL dan berbeda secara nyata 

(p<0,05) terhadap kelompok A, artinya paparan boraks dalam pakan yang diberikan selama 

21 hari secara signifikan (P<0,05) mampu meningkatkan kadar BUN dalam darah. Kadar 

BUN kelompok B menunjukkan angka yang masih mendekati kadar maksimal BUN tubuh, 

hal ini dapat disebabkan waktu pemberian paparan boraks pada penelitian ini yang terlalu 

singkat ataupun dosis yang kurang banyak untuk memberikan efek kenaikan kadar BUN yang 

tinggi. Kadar kreatinin kelompok B juga mengalami peningkatan dengan angka rata-rata 

1,475. Meningkatnya kadar BUN mengindikasikan terjadinya gangguan fungsi filtrasi ginjal 

akibat rusaknya glomerulus dan tubulus ginjal.  

Peningkatan kadar BUN diikuti dengan peningkatan kadar kreatinin. Kreatinin di 

filtrasi oleh glomerulus di dalam ginjal dan jika terdapat gangguan pada fungsi filtrasi ginjal 

maka kadar kreatinin dalam darah akan meningkat dan kenaikan ini dapat digunakan sebagai 

indikator gangguan fungsi ginjal [14]. 

Kadar BUN mengalami peningkatan disebabkan oleh paparan boraks. Eliminasi dan 

eksresi dari boron telah dievaluasi pada manusia maupun tikus dan menunjukkan bahwa 90% 

dosis yang diberikan per oral terekskresi di dalam ginjal dalam waktu singkat dan tidak 

berubah. Hasil percobaan terhadap tikus menunjukkan bahwa boraks bersifat karsinogenik 

sehingga dapat menyebabkan stres oksidatif [15].  

Boraks bekerja dengan menghambat pembentukan ATP melalui pembentukan  

kompleks riboflavin-boraks, hal ini mengakibatkan  siklus krebs dan fosforilasi oksidatif juga 

terhambat dan akan mengganggu sintesis protein .  gangguan tersebut dapat mengakibatkan  

kematian sel epitel pada glomerulus dan tubulus ginjal. Ketika fungsi ginjal menurun, produk 

akhir metabolisme protein yang secara normal dikeluarkan oleh ginjal akan menumpuk dalam 

darah[16]. 

Pemberian kefir sari kedelai 1 mL/200gBB pada kelompok C tidak berbeda nyata 

(p>0,05) dengan kelompok B, sehingga volume 1 mL/200gBB tidak dapat mencegah 

kenaikan kadar BUN tikus secara nyata meskipun kadar BUN sudah dalam kisaran normal, 

yaitu 20,900 ± 0,316 mg/dL. Kadar kreatinin pada kelompok C menunjukkan angka rata-rata 

1,100, angka tersebut masih menunjukkan kadar kreatinin di atas normal. Pada kelompok D 

yang diberi kefir sari kedelai dengan volume 2 mL/200gBB menunjukkan rata-rata kadar 

BUN sebesar 19,600 ± 0,496 mg/dL, secara statistik menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0,05) apabila dibandingkan dengan kelompok perlakuan B. Kadar kreatinin kelompok D 

menunjukkan angka 1,000. Kelompok E yang diberi kefir sari  kedelai dengan volume 3 

mL/200gBB menunjukkan kadar BUN dengan rata-rata sebesar 16,925 ± 1,024 mg/dL dan 

kadar kreatinin rata-rata sebesar 0,948. Kadar BUN kelompok E tidak berbeda nyata dengan 

kelompok A , hal ini menunjukkan kadar BUN kelompok E menyamai kelompok A. Semakin 

banyak volume kefir sari  kedelai yang diberikan, maka semakin tinggi pula daya antioksidan 

yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu semakin tinggi volume pemberian kefir sari  

kedelai, semakin rendah kadar BUN tikus yang terpapar boraks melalui pakan. 

Kenaikan kadar BUN dalam penelitian ini dapat dicegah dengan pemberian kefir sari 

kedelai yang mengandung antioksidan yaitu isoflavon berupa senyawa daidzein dan genestin. 

Isoflavon sebagai antioksidan primer akan mendonorkan ion hidrogen sehingga terbentuk 

senyawa yang lebih stabil dan kurang reaktif [17]. Isoflavon aglikon (Genistein–OH dan 

daidzein-OH) dapat beraksi sebagai scavenger radikal peroksil (ROO
●
) dan scavenger radikal 

hidroksil (OH
●
). Radikal hidroksil (OH

●
) dan radikal peroksil (ROO

●
) akan diregenerasi 

menjadi hidroperoksida (ROOH), air (H2O) dan radikal fenoksil (Genistein–O
●
, daidzein-O

●
, 

dan glisitein-O
●
). Senyawa hasil regenerasi radikal hidroksil dan radikal peroksil bersifat 

lebih stabil dan kurang reaktif untuk melakukan propagasi [18]. Reaksi akan terhenti 

(terminasi) apabila terjadi interaksi antar radikal fenoksil dapat membentuk produk non 

radikal [19].  
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Kerja ginjal sebagai organ ekskresi tetap optimal karena tidak terjadinya kerusakan 

pada sel epitel glomerulus ginjal akibat radikal bebas. Glomerulus yang normal akan 

melakukan kerja filtrasinya secara normal sehingga menghasilkan kadar urea darah pada 

angka normal. 

Fungsi probiotik dari kefir sari kedelai pada penelitian ini masih belum optimal karena 

hanya memiliki total bakteri asam laktat (BAL) sebanyak 2,9 x 10
5
 CFU/mL. Bakteri asam 

laktat dapat memberikan efek terapi sebagai probiotik dengan syarat total minimal BAL 

sebanyak 10
8 
– 10

11
 CFU/mL per hari [20]. 

 

KESIMPULAN 

Pemberian kefir sari kedelai 5% dengan volume efektif 3 mL/200gBB secara signifikan 

(p<0,05) dapat mencegah kenaikan kadar BUN dan kreatinin tikus putih (Rattus norvegicus) 

yang dipapar boraks melalui pakan.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anggrahini, S. 2008. Keamanan Pangan Kaitannya dengan Penggunaan Bahan Tambahan 

dan Kontaminan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Hal. 6. 

Saparinto, C dan D. Hidayati. 2006. Bahan Tambahan Pangan. Kanisius. Yogyakarta 

Price, S. 2005. Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit. Edisi 6. EGC. Jakarta.  

Lopitz-Otzoa, F. 2006. Kefir: A Symbiotic Yeast-Bacteria Community with Alleged Healthy 

Capabilities. Revista Iberoamericanan de Micologia. 23: 64-74.  

Krieger, R. 2001. Handbook of Pesticide Toxicology. 2
nd

 Ed. Academic Press. London. 

Nair, P.,  N. Vora, K. Purandhar, V. Kamle, and S. Seshadri. 2012. Evaluating the Reversal 

Potentials of Hydroalcoholic Extracts of Eclipta alba in Boric Acid Induced Male 

Reproductive Toxicity. Central European Journal of Experimental Biology, 1 (3):77-

93. 

Liu, J.R., M.J. Chen, and C.W. Lin.  2005. Antimutagenic and Antioxidant Properties of 

Milk-Kefir and Soymilk-Kefir. J. Agric. Food Chem, 53:2467-2474. 

Widodo, W. 2002. Bioteknologi Fermentasi Susu. Pusat Pengembangan Bioteknologi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Hrapkiewicz K. L., L. A. Colby, and P. Denison. 2013. Clinical Laboratory Animal Medicine 

an Introduction Fourth Edition. Wiley Blackwel. United States of America. 

Susanto, F. K. 2014. Studi Ekspresi Transforming Growth Factor Beta (TGF-β) dan 

Gambaran Histopatologi Ginjal Tikus (Rattus novergicus) Fibrosis Ginjal Hasil 

Induksi Streptokinase Pasca Pemberian Air Rebusan Kacang Kedelai. [Skripsi]. 

Program Kedokteran Hewan. Universitas Brawijaya. 

Biosystems. 2013. Urea/BUN – Color. Costa Brava, 30. 08030 Barcelona, Spain. 

http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/2239-gizi-seimbang-atasi-masalah-gizi-ganda.html


1471 

 

Wahyono, D., A. R. Hakim, dan A. E. Nugroho, 2007. Profil Farmakokinetika Sulfasemid 

pada Tikus Gagal Ginjal Karena Induksi Uranil Nitrat. Majalah Farmasi Indonesia, 

Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 

Johnson-Delaney, C. 2000. Exotic Companion Medicine Handbook for Veterinarians (2 Vol. 

Set). Lake Worth, FL: Zoological Education Network. 1-14. 

Kaneko, J. J. 2003. Clinical Biochemistry of Domestic Animal. San Diego Academic Press. 

London. 

Bustos-Obregón, E., M. Carvallo, R. Hartley-Belmar, L. Sarabia, and C. Ponce. 

2007. Histopathological and Histometrical Assessment of Boron Exposure Effects on 

Mouse Spermatogenesis. Int. J. Morphol., 25(4):919-25. 

Smeltzer, S. C. dan G. B. Brenda. 2008. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah.Edisi 3. 

Volume 2. EGC. Jakarta. 

Cahyati, Y., D. R. Santoso, dan U. P. Juswono. 2013. Efek Radiasi pada Penurunan Estrogen 

yang Disertai Konsumsi Isoflavon untuk Mencegah Menopause Dini pada Terapi 

Radiasi. Natural B. Vol 2 (2) :109-116. 

Nijveldt, R. J., E. V. Nood, D. E. C. V. Hoorn, P. G. Boelens, K. V. Norren, and P.A.M. 

Leeuwen. 2001. Flavonoids : Review of Flavonoids : Review of Probable Mechanism 

of Action and Potential Applications. The American Journal of Clinical Nutrition. 74 : 

418-425. 

Mahdi, C. dan Aulanni’am. 2010. Efek Paparan Formaldehid (Formalin) dan Suplementasi 

Yogurt Terhadap Profil dan Karakter Protein Hepar Tikus (Rattus norvegicus). Indo. 

J. Chem. 10 (1):132–137. 

Sarowska, J., I. C. Król, B. R. Ilow, M. F. Mądrzak and A. J. Kmiecik. 2013. The Therapeutic 

Effect of Probiotic Bacteria on Gastrointestinal Diseases. Adv Clin Exp Med 

22(5):759-766 

 



1472 

 

DEGRADASI METHYL GREEN SECARA FOTOLISIS DAN SONOLISIS 

MENGGUNAKAN KATALIS TIO2-PEG 

 

 
Hary Sanjaya

 
, Hardeli , Dina Fitria Z, 

 

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang 

Email : hary.s@fmipa.unp.ac.id 

 

 

ABSTRACT 

Degradation of methyl green dye had been done by photolysis and 

sonolysis with adding TiO2-PEG catalyst. This study aims to 

determine the contact time optimum conditions of the degradation 

process of methyl green by way of photolysis and sonolisis using TiO2-

PEG catalyst and to determine the optimum amount of use of 

polyethylene glycol (PEG) as a doping TiO2 catalyst in the 

degradation of methyl green in photolysis and sonolisis. Time 

variation irradiation of UV light λ = 254 nm in photolysis and time 

variation Ultrasonic with frequency 45 kHz in sonolysis each 

performed from 30 minutes to 240 minutes with regular time of 30 

minutes. PEG doping variation of 5%, 10%, 15%, 20%, and 25% of 

the amount of catalyst used. The measurement method using UV-Vis 

spectrophotometer to obtain initial absorbance and absorbance after 

degradation also result degradation products obtained under optimum 

conditions identified by GC-MS. Optimum time of degradation of 

methyl green in photolysis and sonolisis is 210 minutes. The addition 

of PEG optimum doping occurs on PEG 15%, with percentage of 

degradation (% D) in photolysis at 96.51% and sonolysis at 69.87%. 

Identification of GC-MS chromatograms results obtained showed 

many peaks that have accurred in the degradation of methyl green, 

subsequent to the process sonolisis and photolysis. 
 

Keywords : methyl green, TiO2, polyethylene glycol (PEG), photolysis, sonolysis 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan zat warna merupakan salah satu faktor penting dalam industri fashion, 

garmen, peralatan, kertas, dan percetakan. Zat warna yang beredar di masyarakat sebagian 

besar adalah zat warna sintetik
[8]

. Zat warna sintetik yang sering digunakan termasuk 

kedalam kelompok pewarna pelarut dan pewarna dasar, salah satunya zat warna methyl 

green. Zat warna ini adalah zat warna yang sangat berpengaruh terhadap tubuh jika 

terkonsumsi melampaui batas serta dapat merusak ekosistem jika dibuang ke lingkungan 

karena tidak dapat didegradasi sendiri oleh alam. 

Salah satu metode potensial untuk mendegradasi senyawa adalah AOPs (Advanced 

Oxidation Processes). Karakteristik AOPs adalah pembentukan radikal bebas yang sangat 

aktif, terutama radikal hidroksil (OH˙)
[5]

.Bahan yang dapat dijadikan fotokatalis merupakan 

semikonduktor yang mampu mengadsorpsi foton. Fotokatalis semikonduktor yang sering 

digunakan seperti titanium dioksida (TiO2), seng oksida (ZnO) atau cadmium sulfide (CdS) 

yang tergolong sebagai fotokatalis heterogen
[4]

. 

Penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan aktifitas fotokatalis TiO2 telah banyak 

dilakukan. Umumnya penelitian tersebut dilakukan dengan mengkombinasikan TiO2 dengan 
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material lain sehingga dapat meningkatkan aktivitas fotokatalitik serta meningkatkan efisiensi 

degradasi dari reaksi fotokatalisis. Selain dengan logam transisi, saat ini juga dikembangkan 

penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan, salah satunya polyethylene glycol (PEG). 

Penambahan PEG dalam jumlah yang tepat dapat mengontrol ukuran dan struktur pori dari 

partikel TiO2
[11]

 dan memperbesar luas permukaan spesifik sehingga meningkatkan aktivitas 

fotokatalis. PEG juga berfungsi untuk meminimalkan pembentukan agregat dan mencegah 

terjadinya penggumpalan pada katalis TiO2
[12]

. 

Guna mendapatkan kinerja yang optimum dalam degradasi zat warna methyl green, 

dipengaruhi oleh konsentrasi awal, penambahan PEG sebagai doping katalis TiO2 dan lama 

waktu penyinaran. Semakin lama penyinaran maka waktu kontak antara foton dengan 

fotokatalis TiO2 semakin lama sehingga radikal hidroksil (•OH) yang terbentuk pada 

permukaan katalis TiO2 semakin banyak
[2]

, sehingga akan meningkatkan efektivitas proses 

fotodegradasi. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dilakukan degradasi secara fotolisis dan sonolisis. 

Sonolisis merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendegradasi zat warna 

organik dalam media air dengan menggunakan getaran ultrasonik. Proses sonolisis ini 

menghasilkan radikal hidroksil dan efek kavitasi.Pada proses fotolisis, hole pada TiO2 akan 

bereaksi dengan molekul H2O atau ion hidroksida (OH-) dan kemudian menghasilkan radikal 

hidroksil (•OH) yang akan memineralisasi zat warna organik menjadi senyawa yang lebih 

sederhana
[13]

. 

Penelitian untuk katalis TiO2-PEG secara fotolisis dan sonolisis juga telah dilakukan 

dengan degradasi senyawa methylene blue yang menghasilkan persentase degradasi sebesar 

90,61% setelah irradiasi selama 120 menit dengan penambahan doping PEG 20%
[15]

. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan di Laboratorium 

Kopertis Wilayah X Padang. Pengujian dengan Spektrofotometer UV-Vis di Laboratorium 

Instrumen Jurusan Kimia FMIPA UNP dan identifikasi menggunakan GC-MS di Balai 

Laboratorium Kesehatan Padang. 

Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kotak fotokatalis yang terdiri 

dari lampu UV (254 nm) dan magnetic stirrer ATE VELP Screntipica Magnetic Stirrer, 

ultrasonik (45 KHz) Ultrasonic Cleaner CK-968, OvenMMERT,neraca analitis Precisa XT 

220A, spektrofotometer UV-VisAgilant 8453, GC-MS QP 2010 Plus Shimadzhu, dan 

seperangkat peralataan gelas.Bahan-bahan yang digunakan antara lain methyl green Wako 

Pure Chemical, TiO2Degussa P-25, metanol p.a Merck, serbuk PEG (BM 4000), dan 

aquades. 

 

Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Sampel 

Model limbah methyl green dibuat dengan melarutkan 0,5 g serbuk methyl green 

dalam 1000 mL aquades. Larutan ini disebut larutan induk. 100 mL larutan induk dipipet dan 

diencerkan dengan aquades hingga tanda batas 1 L sehingga diperoleh methyl green dengan 

konsentrasi 50 ppm. 

 

2. Preparasi Katalis TiO2-PEG 

Katalis TiO2 0,475 gram didispersi dalam metanol p.a sebanyak 100mL, lalu distirer 

selama 60 menit agar terbentuk sol yang homogen, kemudian ditambahkan PEG sebanyak 
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0,025 gram (5% dari berat katalis TiO2-PEG) dan distirer lagi selama 30 menit. Sol TiO2-

PEG ini dipanaskan dalam oven pada suhu 96-115
0
C hingga metanol menguap dan 

didapatkan bubuk TiO2-PEG 5%. Prosedur yang sama dibuat untuk mendapatkan TiO2-PEG 

15%, TiO2-PEG 20%, dan TiO2-PEG 25%. 

 

3. Degradasi Model Limbah Methyl Green secara Fotolisis Menggunakan Katalis TiO2-

PEG 

a. Penentuan Waktu Optimum 

Larutan methyl green 50 ppm sebanyak 60 mL dimasukkan kedalam gelas piala 

250mL, kemudian ditambahkan 0,1 gram TiO2, selanjutnya disinari dengan lampu UV 254 

nm selama 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, dan 240 menit. Larutan hasil degradasi diambil 

sebanyak 10 mL/ 30 menit, lalu dianalisa dengan spektrofotometer UV-Vis 

 

b. Penentuan Doping PEG Optimum 

Larutan methyl green sebanyak 60 mL ditambahkan dengan 0,1 gram TiO2-PEG 5%, 

selanjutnya disinari dengan lampu UV 254 nm pada waktu optimum degradasi pada TiO2. 

Hal yang sma juga dilakukan dengan penambahan TiO2-PEG 10%, TiO2-PEG 15%, TiO2-

PEG 20%, dan TiO2-PEG 25%. 

 

4. Degradasi Model Limbah Methyl Green secara Sonolisis Menggunakan Katalis TiO2-

PEG 

a. Penentuan Waktu Optimum 

Larutan methyl green 50 ppm sebanyak 60 mL dimasukkan kedalam gelas piala 250 

mL, kemudian ditambahkan 0,1 gram TiO2, disonifikasi pada frekuensi 45 KHz selama 30, 

60, 90, 120, 150, 180, 210, dan 240 menit. Larutan hasil degradasi diambil sebanyak 10 

mL/30 menit. Dianalisa dengan spektrofotometer UV-Vis. 

 

b. Penentuan Doping PEG Optimum 

Larutan methyl green sebanyak 60 mL ditambahkan dengan 0,1 gram TiO2-PEG 5%. 

Larutan disonifikasi dengan alat ultrasonik dengan penambahan TiO2-PEG 10%, TiO2-PEG 

15%, TiO2-PEG 20%, dan TiO2-PEG 25%. 

 

5. Analisis Sampel Menggunakan GC-MS 

Hasil degradasi sampel selanjutnya dianalisa dengan GC-MS yaitu: Perlakuan sampel 

sebelum didegradasi dan sampel yang di degradasi pada doping PEG optimum secara 

fotolisis dan sonolisis.Dari data yang diperoleh pada GC-MS, dilihat perbandingan sampel 

yang sebelum didegradasi dan sesudah didegradasi. Kemudian melihat data yang diperoleh 

hasil degradasi dengan fotolisis dan sonolisis dengan melihat hasil kromatogram dari masing-

masing sampel. 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh berupa absorbansi larutan methyl green yang diukur dengan alat 

spektrofotometer UV-Vis. Analisis data dilakukan dengan membandingkan sisa larutan uji 

sebelum dan sesudah didegradasi serta perbandingan pada berbagai variasi penambahan 

katalis TiO2-PEGdan lama penyiaran. Sedangkan produk yang terbentuk setelah proses 

degradasi diidenfikasi dangan kromatografi gas. Persentase degradasi (%D) dihitung dengan 

persamaan: 
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Dimana, Ao (cm
-1

) adalah absorbansi awal, At(cm
-1

) adalah absorbansi pada waktu t
[9]

. 

Hasil analisis GC-MS berupa kromatogram dan spektrum massa dapat membandingkan 

senyawa-senyawa yang terkandung dalam methyl green pada sampel awal dan yang telah 

didegadasi
[1]

. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Degradasi Model Limbah Methyl Green secara Fotolisis Menggunakan Katalis TiO2-PEG 

1. Penentuan Waktu Optimum Degradasi Methyl Green secara Fotolisis dengan Katalis 

TiO2 

Penentuan waktu optimum penyinaran terhadap proses fotodegradasi methyl green 50 

ppm dilakukan dengan cara memvariasikan lama waktu penyinaran yaitu dari 30 menit 

sampai 240 menit dengan berkala tiap 30 menit. Sampel methyl green ditambahkan 0,1 gram 

TiO2 P-25 disinari oleh lampu UV dengan panjang gelombang 254 nm sambil terus diaduk 

menggunakan magnetic stirer. 

Sampel methyl green 50 ppm terlebih dahulu diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 209 nm. Adapun kurva pengaruh 

waktu terhadap persentase degradasi methyl green dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Kurva Pengaruh Waktu Penyinaran terhadap Degradasi Larutan Methyl Green 50 

ppm yang Ditambahkan 0,1 gram TiO2 dan Disinari dengan Lampu UV (λ=254 nm) 

Persentase degradasi terlihat semakin meningkat seiring dengan bertambahnya lama 

waktu penyinaran. Karena semakin lama waktu fotolisis maka jumlah methyl green  yang 

berhasil didegradasi akan meningkat sebagai akibat dari bertambahnya radikal •OH yang 

terbentuk untuk mendegradasi methyl green
[13]

. 
Kurva memperlihatkan bahwa persentase degradasi dari 30 menit hingga 90 menit 

mengalami peningkatan yang signifikan, disebabkan oleh terdegradasinya methyl green 

selama proses irradiasi. Pada waktu 210 menit menunjukkan  kenaikan persentase degradasi 

yang paling tinggi.Pada waktu 240 menit terjadi kestabilan persentase degradasi pada data, 

sehingga ditetapkan pengaruh waktu penyinaran terhadap degradasi  methyl green dengan 

lampu UV 254 nm adalah 210 menit. 

 

2. Penentuan Doping Optimum Degradasi Methyl Green secara Fotolisis dengan Ktalis 

TiO2-PEG 

Doping yang ditambahkan kedalam katalis dapat merubah morfologi katalis, 

menurunkan tingkat agregasi, memperbesar luar permukaan, dan memperkecil ukuran 

partikel serta menurunkan kandungan struktur kristal rutil
[3]

. Penambahan doping pada TiO2 

memiliki keuntungan, yaitu meningkatkan penangkapan elektron (elektron trapping) untuk 

menghambat terjadinya rekombinasi elektron-hole selama proses katalitik. Rekombinasi 

elektron-hole dapat dituliskan dalam persamaan: 
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TiO2 (e
-
CB + h

-
VB)  TiO2 + Panas 

Dilakukan variasi % berat PEG dari berat TiO2 yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25% untuk 

mendapatkan kondisi optimum PEG sebagai doping. Dilakukan kembali proses degradasi 

dengan menggunakan katalis TiO2-PEG dari waktu optimum yang didapatkan (210 menit) 

untuk melihat bagaimana pengaruh penambahan PEG terhadap hasil fotodegradasi. Akan 

tetapi terdapat pergeseran panjang gelombang yang digunakan untuk mengukur absorbansi 

methyl green  hasil degradasi, yaitu dari 209 nm menjadi 219 nm. Pergeseran ini dinamakan 

batokromik (pergeseran merah), dimana puncak bergeser ke panjang gelombang yang lebih 

panjang menuju tingkat energi yang lebih rendah. Pergeseran merah terjadi akibat 

bertambahnyakepolaran pelarut (~ 5 nm), disebabkan gaya polarisasi antara pelarut dan 

spesies,sehingga berakibat menurunnya selisih tingkat energi eksitasi dan tingkat 

tidaktereksitasi. 

Semakin besar konsentrasi PEG yang ditambahkan absorbansi semakin menurun dan 

absorbansi kembali naik pada penambahan PEG 20%. Adapun kurva pengaruh jumlah 

penambahan PEG terhadap persentase degradasi dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Kurva Pengaruh Penambahan Doping PEG terhadap Persentase DegradasiLarutan 

Methyl Green secara Fotolisis Pada Waktu Penyinaran 210 Menit 

Dari kurva terlihat kenaikan persentase degradasi secara signifikan sampai pada doping 

PEG 15% dengan persentase degradasi sebesar 96,51%. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan doping PEG pada TiO2 meningkatkan luas permukaan TiO2 dengan 

terbentuknya pori-pori pada permukaan katalis sehingga memudahkan kontak antara elektron 

dan hole yang dihasilkan katalis dengan reaktan
[14]

.Ukuran dan banyaknya pori yang 

terbentuk ditentukan oleh banyaknya penambahan PEG serta berat molekul PEG yang 

ditambahkan. Penambahan PEG juga meningkatkan efektifitas katalis sehingga daya 

absorbansi katalis besar dan memicu terbentuknya radikal hidroksil lebih banyak. 

Pada penambahan doping PEG 20% dan 25% persentase degradasi methyl green 

mengalami penurunan, hal ini diakibatkan oleh keterbatassan penetrasi foton pada permukaan 

katalis yang berkontak dengan larutan methyl green. Apabila jumlah PEG yang ditambahkan 

semakin banyak, maka energi foton yang terabsorbsi semakin banyak. Tetapi ketika jumlah 

PEG yang ditambahkan berlebih maka bagian sisi aktif dari katalis yang berkontak dengan 

larutan sampel tidak mendapatkan penetrasi foton yang optimal dan memungkinkan akan 

terjadi rekombinasi elektron dan hole sebelum sampai pada permukaan. Keadaan ini akan 

menyebabkan menurunnya persentase degradasi dari methyl green
[7]

. 

 

B. Degradasi Model Limbah Methyl Green secara Sonolisis Menggunakan Katalis TiO2-PEG 

1. Penentuan Waktu Optimum Degradasi Methyl Green secara Fotolisis dengan Katalis 

TiO2 
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Metoda sonolisis menggunakan gelombang bunyi yang dapat bertransmisi pada frekuensi 

20-500 kHz melewati medium cair yang menyebabkan gerakan vibrasi pada molekul yang 

dilewatinya. Gelombang bunyi yang digunakan yaitu gelombang ultrasonik yang 

menyebabkan efek kavitasi pada larutan berair yang terdiri dari pembentukan, pertumbuhan, 

dan mengembang mengempisnya gelembung pada larutan
[6]

. Proses kimia pada permukaan 

gelembung disebabkan oleh radikal hidrogen dan radikal hidroksil yang terbentuk selama 

proses sonolisis air.  

Proses sonolisis menghasilkan spesies-spesies reaktif seperti •OH, H•, dan HO2• dalam 

larutan berair teroksigenasi. Reaksi pembentukan •OHdan H2O2 adalah:  

H2O        H• + •OH 

H• + O2  HO2•   •OH + ½O2 

2 •OH   H2O2 

2 HO2  H2O2 + O2 

Efek sonolisis pada larutan air adalah memecah air menjadi H• dan •OH yang dapat 

merusak senyawa organik dalam larutan. •OH adalah radikal bebas yang berperan dalam 

reaksi degradasi sehingga kecepatan pembentukannya mempengaruhi efisiensi degradasi. 

Gabungan satu sama lain dari •OH yang dihasilkan membentuk H2O2 dalam air yang 

menyebabkan pengurangan efisiensi sonolisis
[10]

. Untuk itu perlu ditambahkan katalis TiO2 

yang dapat meningkatkan produksi •OH sehingga mempercepat proses degradasi senyawa 

organik. 

Hasil pengukuran data absorbansi dengan spektrofotometer UV-Vis dan persentase 

degradasi methyl green secara sonolisis menggunakan katalis TiO2 pada frekuensi 45 kHz. 

Absorbansi methyl green pada sonolisis dengan varisi waktu penyinaran 30, 60, 90, 120, 150, 

180, 210, dan 240 menit. Adapun kurva pengaruh waktu terhadap persentase degradasi dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Kurva Pengaruh Waktu Irradiasi Ultrasonik terhadap Degradasi Larutan Methyl 

Green secara Sonolisis Menggunakan Katalis TiO2 

Kurva memperlihatkan kenaikan persentase degradasi terhadap waktu irradiasi ultrasonik 

pada larutan methyl green. Persentase degradasi methyl green meningkat dengan 

bertambahnya waktu, karena semakin lama waktu sonolisis maka jumlah methyl green yang 

berhasil didegradasi akan meningkat sebagai akibat dari bertambahnya radikal •OH yang 

terbentuk
[13]

. 

Peningkatan waktu irradiasi tidak mengalami kenaikan persentase degradasi yang 

signifikan. Hal ini diperkirakan karena radikal •OH yang dihasilkan dari getaran ultrasonik 

tidak terlalu besar dan radikal •OH yang dihasilkan oleh katalis TiO2 konstan, akibatnya akan 

menghasilkan tetapan kelajuan degradasi yang kecil. Hal ini karena proses degradasi tidak 

terlalu banyak berubah, sehingga waktu optimum yang didapatkan adalah pada 210 menit. 
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2. Penentuan Doping Optimum Degradasi Methyl Green secara Fotolisis dengan Ktalis 

TiO2-PEG 

Efektifitas proses degradasi dalam metoda sonolisis dapat ditingkatkan dengan 

penambahan katalis. Adanya penambahan PEG dalam TiO2 menghindari terbentuknya H2O2, 

karena dengan adanya H2O2akan menghalangi terbentuknya •H dan •OH yang nantinya akan 

menyerang senyawa methyl green dan juga akan menghalangi agregat atau gumpalan-

gumpalan sehingga permukaan katalis lebih besar. 

Hasil pengukuran dengan spektrofotometer UV-Vis diperoleh data persentase degradasi 

dari absorbansi methyl green pada sonolisis dengan variasi penambahan PEG 5, 10, 15, 20, 

dan 25%. Penambahan PEG hingga 15% mengalami penurunan absorbansi dan kembali naik 

pada penambahan 20% dan 25%. Adapun kurva pengaruh jumlah penambahan PEG terhadap 

persentase degradasi dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Kurva Hubungan Jumlah Doping PEG terhadap Persentase Degradasi Methyl 

Green secara Sonolisis pada Waktu Optimum 210 Menit 

Kurva memperlihatkan peningkatan kenaikan persentase degradasi secara signifikan 

hingga penambahan PEG 15%, hal ini menunjukkan kemampuan katalis TiO2 yang 

berkombinasi dengan PEG dapat bekerja secara bersamaan dalam proses degradasi sampel. 

Pada penambahan doping PEG 20%, terlihat penurunan persentase degradasi dan pada 

semakin menurun pada penambahan PEG 25%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 

PEG yang berlebih akan menyebabkan bagian sisi aktif dari katalis yang berkontak dengan 

sampel tidak mendapatkan penetrasi foton yang optimal dan memungkinkan akan terjadi 

rekombinasi elektron dan hole sebelum sampai pada permukaan
[7]

. Dapat disimpulkan 

penambahan doping PEG 15% merupakan jumlah doping PEG optimum dalam mendegradasi 

sampel methyl green dengan persentase degradasi sebesar 69,87%. 

 

C. Identifikasi Methyl Green dengan GC-MS 

Identifikasi dengan GC-MS dilakukan untuk mengkonfirmasi adanya produk degradasi 

methyl green terbentuk setelah proses degradasi dengan membandingkannya pada proses 

sebelum degradasi. Methyl green merupakan salah satu zat warna triphenylmethane yang 

memiliki rumus kimia C27H35N3Cl2BrCl•ZnCl2. Identifikasi methyl green dilakukan dengan 

melihat perbandingan sampel yang sebelum didegradasi dan sesudah didegradasi. Kemudian 

membandingkan data yang diperoleh hasil degradasi dengan fotolisis dan sonolisis dengan 

melihat hasil kromatogram dari masing-masing sampel. 

Methyl green merupakan campuran monobromo, monokloro, dan dikloro garam BrCl. 

Identifikasi methyl green sebelum didegradasi ditunjukkan oleh hasil kromarogram GC-MS 

yang ditunjukkan pada Gambar 5 dan 6. 
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Gambar 5. Kromatogram Methyl Green Sebelum Didegradasi 

 

Gambar 6. Spektrum Massa Methyl Green Sebelum Didegradasi 

Gambar 5 dan 6 memperlihatkan puncak dengan waktu retensi tertinggi RT= 1,358 

dengan m/z = 641 dengan fragmen-fragmen 41, 43, 57, 77, 97, 126, 147, 271, 457, 494, 554, 

dan 641 yang merupakan kandungan dari senyawa methyl green. Konfirmasi adanya produk 

degradasi methyl green setelah diiradiasi selama 210 menit pada lampu UV 254 nm dengan 

katalis TiO2-PEG diperoleh bentuk kromatogram GC-MS yang ditunjukkan pada Gambar 7 

dan 8. 

 

 

Gambar 7. Kromatogram Methyl Green Setelah Didegradasi secara Fotolisis Selama 210 

Menit dengan Katalis TiO2-PEG 15% 
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Gambar 8. Spektrum Massa Methyl Green Setelah Didegradasi secara Fotolisis Selama 210 

Menit dengan Katalis TiO2-PEG 15% 

Gambar 7 dan 8 memperlihatkan puncak dengan waktu retensi RT= 1,363 dengan m/z = 

599 yang merupakan kandungan dari senyawa methyl green setelah didegradasi dengan 

menggunakan metode fotolisis. Dapat dibandingkan dengan kromatogram sebelum 

didegradasi. Pada kromatogram, dengan waktu retensi yang hampir sama diperoleh perkiraan 

senyawa berbeda yang memperlihatkan bahwa telah terdegradasinya methyl green menjadi 

senyawa yang lebih sederhana. Ion fragmen kemudian terpecah menjadi fragmen-fragmen 

dengan m/z yang lebih kecil berturut-turut 41, 43, 57, 77, 97, 129, 239, 279, 313, 449, 539, 

dan 599. Identifikasi methyl green setelah disonolisis selama 210 menit pada Ultrasonik 45 

KHz dengan katalis TiO2-PEG diperoleh bentuk kromatogram GC-MS yang ditunjukkan 

pada Gambar 9 dan 10. 

 

 

Gambar 9. Kromatogram Methyl Green Setelah Didegradasi secara Sonolisis Selama 210 

Menit dengan Katalis TiO2-PEG 15% 

 

Gambar 10. Spektrum Massa Methyl Green Setelah Didegradasi secara Sonolisis Selama 210 

Menit dengan Katalis TiO2-PEG 15% 
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Gambar 15 dan 16 memperlihatkan puncak dengan waktu retensi RT= 1,360 dengan m/z 

= 568 dengan fragmen-fragmen 41, 57, 73, 119, 180, 262, 348, 422, 446, 498, 568 yang 

merupakan kandungan dari senyawa methyl green setelah didegradasi dengan menggunakan 

metode sonolisis. Dapat dibandingkan dengan spektrum massa sebelum degradasi yang 

memperlihatkan bahwa telah terdegradasinya methyl green menjadi senyawa yang lebih 

sederhana. 

Pada waktu retensi yang hampir sama, yaitu pada RT = 1,3 menit teridentifikasi senyawa 

dengan m/z sebesar = 641 pada methyl green sebelum didegradasi,  m/z sebesar = 599 setelah 

didegradasi secara fotolisis, dan m/z sebesar = 568 setelah didegradasi secara sonolisis. 

Terjadinya kehilangan massa molekul pada fotolisis dan sonolisis berturut-turut sebesar 42 

dan 73 diduga karena lepasnya radikal (CH3)3C• 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa kesimpulan: 

1. Degradasi methyl green secara fotolisis diperoleh waktu optimum selama 210 menit 

dengan jumlah penambahan doping optimum penambahan PEG dalam aktifitas katalis 

TiO2 secara fotolisis adalah pada penambahan PEG 15% dengan persentase degradasi (% 

D) sebesar 96,51%. 

2. Degradasi methyl green secara sonolisis diperoleh waktu optimum selama 210 menit 

dengan jumlah penambahan doping optimum penambahan PEG dalam aktifitas katalis 

TiO2 secara sonolisis adalah pada penambahan PEG 15% dengan persentase degradasi 

(% D) sebesar 69,87%. 

3. Identifikasi hasil degradasi methyl green secara fotolisis dan sonolisis menggunakan GC-

MS. 
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ABSTRACT  

The need to study the behaviour of cells at high resolution has 

spawned the development of cell system miniaturisation. Microfluidic 

device technology now emerges as the new tool in high-resolution 

cellular studies. This system deals with fluid in microlitre volumes and 

channels in the micrometre range, enabling us to manipulate 1-100 

cells. Living cells encounter many stimuli from the immediate 

environment. Receptors recognize these environmental cues and 

transduce signals to produce cell responses. The frequency of a signal 

is now emerging as an important factor determining cell responses. As 

a componentry system in understanding temporal stimulation, 

microfluidic devices allow the observation of cell behaviour under 

dynamic stimulation and controllable environment. In this paper we 

describe the design, construction and characterization of a 

microfluidic device suitable for cell stimulation studies. 

 

Keywords: microfluidic, temporal stimulation, PDMS, HeLa cell 

 

PENDAHULUAN  

Sel terpapar pada berbagai stimulan (sinyal) dari lingkungannya. Melalui reseptor di 

permukaan membran, sel menerima rangsangan dan meresponnya. Walaupun pada umumnya 

jalur perjalanan sinyal dalam sel mempunyai mekanisme umum yang hampir sama, tetapi 

pada kenyataannya sistem ini sangatlah kompleks dan beragam respon sel dapat dihasilkan. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa aspek kualitatif dan kuantitatif sinyal bukanlah satu-

satunya faktor yang menentukan jalur perjalanan sinyal
1,2

. Frekuensi sinyal sekarang 

diketahui menjadi faktor baru yang ikut memutuskan respon sel
3,4,5

. Kennedy dkk
6
 berhasil 

menunjukkan osilasi metabolic dalam sel-β saat dipaparkan pada Ca
2+

 dengan berbagai 

frekuensi. Naik turunnya konsentrasi ion Ca menghasilkan respon positif dan negatif pada 

metabolisme sel yang penting dalam mempertahankan homeostatis glukosa dalam darah. 

Sebagai salah satu komponen dalam studi selular, microfluidic memfasilitasi 

pengamatan sel dengan stimulasi berkala dan dalam lingkungan yang terkontrol
7
. Selain itu 

transport fluida yang terjadi dalam skala micrometer pada diameter saluran dalam 

microfluidic mewakili aplikasi biologi sehingga menyerupai fenomena yang terjadi secara in 

vivo
8
. Zhang dkk

9-11
 memproduksi mikrofluidic untuk memberikan stimulasi berkala pada 

Islets Langerhans yang melibatkan pompa internal dan saklar untuk mengatur stimulan. 

Sistem ini mampu menghasilkan konsentrasi stimulan yang diinginkan dengan frekuensi 

tertentu. Untuk memverifikasi konsentrasi stimulan, Zhang dkk menggunakan intensitas 

fluorescein untuk menentukan gradient konsentrasinya. Hal yang sama juga diaplikasikan 
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oleh Schafer dkk
12 

yang juga memproduksi mikrofluidic dan memetakan konsentrasi di 

dalamnya menggunakan absorpsi 2-foton. Sistem perfusi lain dikembangkan juga oleh 

Cooksey
13

 dkk. Dengan 16 inlet, sistem ini menawarkan mikrofluidic multiguna dengan 

kombinasi input, campuran, gradient konsentrasi dan stimulasi berkala. Validasi dan 

verifikasi dilakukan dengan menggunakan zat warna yang kontras. 

Walaupun beberapa sistem di atas menunjukkan keberhasilan dalam memproduksi, 

memvalidasi dan memverifikasi mikrofluidik, namun metode yang digunakan tidak 

sepenuhnya menggambarkan interaksi detail komponen-komponen di dalamnya. Pada sistem 

pertama dan kedua, intensitas yang digunakan untuk mengamati konsentrasi rentan pada 

ketidaklinearan pada kondisi dinamik. Hal ini juga berlaku pada pengamatan menggunakan 

zat warna. Selain itu, desain yang kompleks menghalangi aplikasi praktis sistem-sistem di 

atas. 

Di sisi lain, FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy) banyak diaplikasikan 

di beberapa eksperimen untuk mengamati distribusi beberapa komponen-komponen yang 

bercampur
14,15

. Waktu paruh, yang merupakan waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh 

fluorofor untuk tetap dalam kondisi tereksitasi, merupakan parameter yang dapat digunakan 

untuk mengatasi kekurangan parameter intensitas karena waktu paruh tidak tergantung pada 

jumlah molekul yang berfluoresens
16

. Magennis dkk
17

 membandingkan intensitas dan waktu 

paruh 1,8-anilinonaphtalene sulfonate (ANS) dalam methanol murni dan campuran air-

metanol. Dalam gambar berbasis intensitas, distribusi profil ANS yang bercampur dengan 

methanol menunjukkan variasi intensitas yang tidak teratur. Sementara itu dalam gambar 

berbasis waktu paruh terlihat distribusi spesies yang jelas. Bercampurnya spesies-spesies 

sebagai fungsi laju alir dan jarak alir juga berhasil ditunjukkan oleh Magennis dkk. Selain 

untuk menunjukkan tingkat bercampurnya komponen larutan, waktu paruh juga dapat 

digunakan untuk mengukur konsentrasi spesies-spesies yang bercampur. Robinson dkk
18

 

menggunakan NaI sebagai pemadam (quencher) fluorescein dan dapat menunjukkan 

pemetaan kuantitatif konsentrasi NaI secara tiga dimensi. Hasil eksperimen menunjukkan 

korelasi positif dengan simulasi komputasi dinamika fluida (CFD-computational fluid-

dynamics).  

FLIM telah menunjukkan keunggulan dalam pemetaan kualitatif dan kuantitatif dalam 

mikrofluidik, namun metode ini belum banyak digunakan untuk mengamati stimulasi berkala. 

Riset kami menghasilkan mikrofluidik PDMS sederhana dimana stimulan dapat diatur baik 

frekuensi maupun amplitudonya (gradien konsentrasi). Dengan menggunakan FLIM, hasil 

kami menunjukkan bercampurnya Rhodamine 6G dan Kalium Iodida (KI) di dalam 

mikrofluidik. Lebih lanjut, hubungan antara input-output konsentrasi KI berdasarkan waktu 

paruh Rhodamine 6G menunjukkan aliran stimulasi berkala larutan. Sel juga berhasil 

dikembangbiakkan dalam mikrofluidik tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Pembuatan mikrofluidik 

Desain mikrofluidik (Y-design) dibuat menggunakan AutoCAD 2013 dan dicetak pada 

permukaan wafer silica menggunakan bahan photoresist SU-8 2015 (MMRC, Pty.Ltd). 

Mikrofluidic mempunyai 2 inlet dan satu outlet dimana sel dikembangkan di bagian setelah 

kedua inlet bertemu. Campuran elastomer silikon Slygard 184 (PDMS) dan curing agent 

dengan ratio 10:1 (b/b) dituangkan ke atas cetakan mikrofluidik. Sebelum didiamkan selama 

semalam di dalam oven pada 60°C, gelembung-gelembung gas dihilangkan dari larutan 

PDMS di dalam desikator vakum. Inlet dan outlet dibuat dengan menggunakan biopsy punch 

saat polimer PDMS telah mengeras dengan sempurna. Permukaan PDMS yang sudah tercetak 
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kemudian ditutup dengan lempengan kaca yang direkatkan ke permukaan PDMS dengan 

menggunakan plasma cleaner selama 30 detik. Untuk menguatkan perekatan permukaan 

PDMS dengan kaca, mikrofluidik dipanaskan di atas hot plate pada 75°C selama 5 menit. 

Karakterisasi mikrofluidik 

Untuk menghasilkan hubungan input-output konsentrasi KI pada stimulasi berkala, 10 

µM Rhodamine 6G diinteraksikan dengan campuran 10 µM Rhodamine 6G dan 100 mM KI. 

Untuk menghasilkan modulasi konsentrasi, spuit berisi 10 µM Rhodamine 6G dipasang pada 

pompa terprogram untuk mengatur laju alir sehingga dihasilkan modulasi laju alir dalam 

kisaran 0,1-1 µl/menit. Demikian juga dengan spuit kedua yang berisi 10 µM Rhodamine 6G 

dan 100 mM KI. Spuit dipasang pada pompa terprogram untuk menghasilkan modulasi laju 

alir dengan kisaran 0,1-1 µl/menit. Untuk mendapatkan konsentrasi KI yang meningkat, 

kecepatan alir dari spuit kedua diatur meningkat dari 0,1-1 µl/menit sementara kecepatan alir 

dari spuit pertama diatur menurun dari 1-0,1 µl/menit. Dan sebaliknya untuk mendapatkan 

konsentrasi KI yang menurun, kecepatan alir spuit kedua diatur untuk menurun sementara 

laju alir spuit pertama diatur meningkat. Pengamatan waktu paruh dilakukan menggunakan 

Fluorescence Lifetime Imaging Microscope (FLIM) dengan eksitasi berasal dari LED 476 nm 

(Lambert Instrument, The Netherlands). 

Software Li-FLIM digunakan untuk menganalisa waktu paruh. Waktu paruh di area 

pertemuan inlet dibandingkan dengan waktu paruh di area pengembangbiakan sel untuk 

mengamati percampuran larutan dari kedua spuit. Dengan membandingkan kedua waktu 

paruh maka dapat dilihat tingkat bercampurnya larutan sekaligus ditentukan gradien 

konsentrasi yang dihasilkan. Akurasi konsentrasi KI yang dialirkan sebagai fungsi waktu 

ditentukan dengan membandingkan hasil eksperimen dengan perhitungan konsentrasi KI 

secara teoritis. 

Kultur sel 

Sel HeLa yang digunakan sebagai model sel dikembangbiakkan dengan menggunakan 

media Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM; Sigma Aldrich, AU) yang mengandung 

10% (v/v) foetal bovine serum (FBS; Life Technologies, AU), 1% (v/v) glutamine (Life 

Technologies, AU), 1% (v/v) penicillin/streptomycin (Life Technologies, AU) dan 0.5% (v/v) 

amphotericin B (Life Technologies, AU). Sel diinkubasi dalam incubator pada 37 °C, 95% 

kelembaban dan 5% CO2. 

Sebelum digunakan dalam eksperimen, sel HeLa dikembangkan selama 3 hari. 

Mikrofluidik disterilkan dengan sinar UV selama 30 menit. Setelah disterilkan permukaan 

saluran dalam mikrofluidik dilapisi dengan 0.1 mg/ml Poly-D-lysine dan dikondisikan 

dengan medium selama semalam. Sel dikembangkan dalam microfluidic dengan densitas 

awal 4000–5000 cells/cm
2 

dan dibiarkan dalam oven selama semalam. Medium terus 

mengalir dari kedua inlet dengan laju alir 0.08 μl/menit selama 8 jam. Selanjutnya medium 

tidak lagi mengalir selama 16 jam berikutnya. Siklus ini diulang sampai 7 hari dan jumlah sel 

dihitung tiap hari untuk melihat proliferasi sel.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dimensi mikrofluidik 

Mikrofluidik didesain dengan 2 cabang sebagai inlet. Satu inlet digunakan untuk 

mengalirkan stimulan utama sedangkan inlet kedua digunakan untuk mengalirkan pelarut 

untuk mengencerkan stimulan utama. Dengan memvariasi laju alir dari kedua inlet, modulasi 

konsentrasi dapat diproduksi. Kedua inlet bertemu di saluran lurus yang menjadi tempat 

pengembangbiakan sel. Dimensi PDMS diukur menggunakan 3D profiler dan menghasilkan 
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tinggi saluran rata-rata  25,32 µm dan lebar saluran rata-rata 296 µm. Panjang saluran utama 

microfluidic adalah 3.16 cm.  

 

Gambar 1. Gambar 3 dimensi saluran pada permukaan PDMS. Warna biru menunjukkan 

gambaran 3 dimensi saluran mikrofluidik dengan lebar maksimum 296  µm dan tinggi 25,32 

µm. 

Karakterisasi aliran mikrofluidik 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di metode penelitian, dua spuit dipasang pada 

pompa terprogram dan laju alir diatur dengan pola tertentu. Perbandingan gambar antara 

waktu paruh rata-rata yang diukur di inlet dan daerah pengembangbiakan sel tersaji pada 

Tabel 1. Waktu paruh rata-rata hasil analisa gambar pada Tabel 1 tersaji pada Tabel 2. 

Sepanjang saluran di dalam mikrofluidik, terlihat bahwa larutan mulai bercampur dari 

area pertemuan inlet sampai pada area pengembangbiakan sel. Area yang jelas terpisah di 

area pertemuan inlet perlahan menghilang dan menjadi homogen di area pengembangbiakkan 

sel (Tabel 1). Perubahan waktu paruh dari dua area tersebut juga menunjukkan peningkatan 

percampuran antara larutan dari spuit 1 dan 2 dimana larutan KI menurunkan waktu paruh 

Rhodamine 6G. Juga terlihat menurunnya waktu paruh Rodhamine 6G saat kecepatan alir KI 

ditingkatkan. Terlihat bahwa variasi kecepatan alir larutan dari spuit 1 dan 2 mampu 

memproduksi modulasi konsentrasi KI. 

Untuk menganalisa lebih lanjut, distribusi waktu paruh di area pertemuan inlet 

dibandingkan dengan di area pengembangbiakan sel. Gambar 2 menunjukkan perbandingan 

distribusi waktu paruh pada kecepatan alir yang sama. Garis titik-titik menunjukkan distribusi 

waktu paruh sepanjang saluran di area pertemuan inlet sementara garis lurus menunjukkan 

distribusi waktu paruh di area pengembangbiakan sel. Pada area awal percampuran larutan 

terlihat KI belum tercampur merata dimana ada area dengan waktu paruh lebih lama dan ada 

area dengan waktu paruh lebih cepat. Di sepanjang saluran, KI makin tercampur ditandai 

dengan makin seragamnya nilai waktu paruh.  

Tabel 1.  

Perbandingan gambar antara waktu paruh rata-rata yang diukur di inlet dan daerah 

pengembangbiakan sel 

 

Larik 

Gambar waktu paruh Rhodamine 6G 

di inlet 

Gambar waktu paruh Rhodamine 

6G di tempat kultur sel 

 

 

1   
 

 

2   
 

 

3 
  



1487 

 

 
 

4   
 

 

5   
 

Tabel 2. Waktu paruh rata-rata hasil analisa gambar pada Tabel 1 

Larik 
Laju alir spuit 1 

(µl/mnt) 

Laju alir spuit 2 

(µl/mnt) 

Waktu paruh di 

inlet (ns) 

Waktu paruh 

di area sel (ns) 

1 0,25 0,75 2,79 ± 0,84 1,97 ± 0,75 

2 0,5 0,5 3,25 ± 0,77 2,01 ± 0,58 

3 0,75 0,25 3,32 ± 0,69 2,80 ± 0,55 

4 1 0,1 3,73 ± 0,47 3,55 ± 0,47 

 

Gambar 2. Perbandingan antara waktu paruh di area pertemuan inlet (garis titik-titik) dan di 

area pengembangbiakan sel (garis lurus) 

 

 
Gambar 3. Waktu paruh Rhodamine 6G saat bercampur dengan KI berosilasi saat laju alir 

keduanya divariasi (gambar atas). Konversi waktu paruh Rhodamine 6G menjadi konsentrasi 

KI dengan menggunakan plot Stern-Volmer (gambar bawah). Konsentrasi KI secara teoritis 

diwakili oleh garis lurus pada gambar bawah.  

 

Pola waktu paruh Rhodamine 6G sebagai fungsi waktu tergambar pada Gambar 3. 

Menggunakan plot Stern-Volmer, data waktu paruh Rhodamine 6G diubah menjadi 

konsentrasi KI. Terlihat adanya modulasi konsentrasi KI sejalan dengan waktu yang 
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memverifikasi pola input-output konsentrasi KI dengan frekuensi, amplitude dan fasa 

tertentu. Hasil ini menunjukkan bahwa frekuensi stimulan dapat dimodulasi di dalam 

mikrofluidik. 

Kultur sel dalam mikrofluidik 

Untuk menguji biokompatibilitas mikrofluidik, sel HeLa dikembangbiakkan di dalam 

saluran mikrofluidik. Proliferasi sel diamati sebagai fungsi waktu. Proliferasi sel juga diamati 

saat medium dialirkan secara kontinyu dengan laju alir 0,25; 0,15; 0,1 dan 0,08 µl/menit. 

Gambaran perkembangan sel di dalam saluran mikrofluidik dapat dilihat pada Gambar 4. Sel 

HeLa dapat hidup dan bertambah jumlahnya menjadi 500% dari densitas awal setelah 8 hari 

inkubasi.  

 

Gambar 4. Sel HeLa menempel pada dasar saluran mikrofluidik dan berproliferasi dari 

hari 1 sampai 8. 

PEMBAHASAN 

Tabel 2 menunjukkan perbandingan waktu paruh Rhodamine 6G di area pertemuan 

inlet dan pengembangbiakan sel. Waktu paruh rata-rata di area pengembangbiakan sel 

berbanding terbalik dengan kecepatan alir KI. Laju KI yang cepat menghasilkan waktu paruh 

yang cepat dikarenakan aksi pemadaman (quenching) Rhodamine 6G oleh KI. Sebaliknya 

laju alir KI yang lambat menghasilkan waktu paruh Rhodamine 6G yang lambat. Waktu 

paruh rata-rata di area pertemuan inlet menurun dari 2.79 ± 0.84–3.73 ± 0.47 menjadi 1.94 ± 

0.89–3.55 ± 0.56 ns di area pengembangbiakan sel. Penurunan ini menunjukkan 

bercampurnya Rhodamine 6G dengan KI.  

Untuk memgkonfirmasi bercampurnya larutan, profil distribusi waktu paruh di area 

pengembangbiakkan sel dibandingkan dengan profil distribusi waktu paruh di area pertemuan 

inlet seperti tergambar pada Gambar 2. Distribusi waktu paruh di area pengembangbiakan sel 

relatif lebih seragam dibanding di area pertemuan inlet.  

Hasil eksperimen juga menunjukkan modulasi konsentrasi KI (Gambar 3). Dengan 

menaik-turunkan kecepatan alir. Konsentrasi KI yang tinggi diperoleh dengan meningkatkan 

laju alir 10 µM Rhodamine 6G dan 100 mM KI sekaligus pada waktu yang sama menurunkan 

kecepatan alir 10 µM Rhodamine 6G. Konsentrasi KI yang rendah diperoleh saat laju alir 10 

µM Rhodamine 6G dan 100 mM KI diset menurun sedangkan laju alir 10 µM Rhodamine 6G 

diatur meningkat. Dengan mengubah laju alir maka konsentrasi KI yang dialirkan dapat 

diatur sebagai fungsi waktu. Hasil percobaan juga menunjukkan keselarasan kosentrasi KI 

terukur dengan hasil perhitungan. 

Kultur sel di dalam microfluidic juga menunjukkan hasil yang memuaskan dimana sel 

dapat berproliferasi. Hal ini membuktikan bahwa mikrofludik yang dihasilkan mempunyai 

dimensi dan biokompatibel untuk pertumbuhan sel di di bawah aliran stimulan berkala.  
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KESIMPULAN 

Percampuran antar larutan dalam microfluidic untuk pemberian stimulasi berkala 

telah berhasil dilakukan dan tervalidasi berdasarkan parameter waktu paruh Rhodamine 6G 

yang diukur menggunakan FLIM. Dengan memvariasi laju alir masing-masing input, 

konsentrasi KI dapat dimodulasi dengan frekuensi, amplitude dan fasa tertentu. Sel juga dapat 

dikembangbiakkan di dalam microfluidic yang menunjukkan bahwa microfluidic PDMS 

adalah sistem yang biokompatibel untuk studi pemberian stimulasi berkala pada sel.  
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ABSTRACT 

Organic halogen compounds are compounds containing bonds 

between carbon and halogens, usually found from the results of 

marine resources such as algae (seaweed). It is very important 

because these compounds as initial reagent or substrate that can be 

used in chemical synthesis such as alkyl halides and aryl halides. The 

mechanism of chemical reaction is a step by step description of events 

the occurrence of a chemical reaction. The aim in writing this review 

is to explain how the mechanism of nucleophilic substitution reactions 

SN1 and SN2 with organic halogen compounds, in order to get a clear 

understanding to distinguish the two mechanisms of these reaction. 

SN1 reaction mechanism is a reaction with two stages where the first 

stage of the substrate will decompose to form the carbocation and the 

second stage of the reaction product is produced. While the 

mechanism of SN2 reaction is a reaction in one step, in which the 

nucleophilic attack on the substrate simultaneously with the process of 

substitution. Implementation of the learning mechanism nucleophilic 

substitution reactions SN1 and SN2 with organic halogen compounds 

requires a deep understanding of the concept of elektron 

configuration, hybridization, molecular shape, lewis acid base, and 

steric hindrance. 

Keywords: organic halogen compound, SN1 reaction mechanism, SN2 reaction mechanism, 

nucleophilic 

 

PENDAHULUAN 

Di alam, terdapat banyak unsur ataupun senyawa kimia yang mempunyai fungsi 

tersendiri, diantaranya adalah senyawa halogen organik. Senyawa halogen organik 

merupakan senyawa yang terdiri dari ikatan karbon dan hidrogen yang mengandung unsur 

flourin (F), klorin (Cl), Bromin (Br), Iodin (I), dan Astatin (As), yang biasanya ditemukan 

dari hasil sumber daya laut seperti ganggang (rumput laut). Senyawa ini sangat berguna 

dalam kehidupan sehari-hari karena ia dapat berfungsi sebagai pelarut dalam pencucian tanpa 

air, pestisida, zat pendingin dan penghilang lemak.  

Senyawa halogen organik adalah senyawa yang penting karena senyawa halogen 

dapat berupa suatu reagen awal atau substrat yang dapat  digunakan dalam sintesis  seperti 

alkil halida dan aril halida, terutama halnya unsur bromida dan klorida.  

Senyawa halogen organik dapat bereaksi salah satunya melalui reaksi substitusi. 

Reaksi substitusi terjadi ketika suatu atom atau gugus yang merupakan pereaksi 

menggantikan suatu atom atau gugus dari molekul yang bereaksi. Reaksi substitusi dapat 

terjadi pada atom karbon jenuh ataupun tak jenuh. 

Untuk mengetahui reaksi substitusi secara mendalam, perlu juga untuk memahami 

bagaimana mekanisme reaksinya. Mekanisme reaksi adalah gambaran tahap demi tahap 
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peristiwa terjadinya suatu reaksi kimia (Tastan, O., Yalcinkaya, E., & Boz, 2010). Peristiwa 

terjadinya reaksi kimia merupakan kejadian pada level molekuler dimana melibatkan elektron 

pada kulit terluarnya (Ahiakwo & Macson J., 2012).   

Reaksi substitusi pada senyawa halogen organik melibatkan kehadiran nukleofilik 

dalam mekanisme reaksinya. Nukleofilik merupakan suatu spesies (atom/ ion/ molekul) yang 

kaya akan elektron sehingga ia tidak suka akan elektron tetapi suka akan nukleus (inti yang 

kekurangan elektron). Reaksi substitusi ini lebih dikenal dengan nama reaksi substitusi 

nukleofilik. 

Reaksi substitusi nukleofilik mempunyai 2 mekanisme utama yaitu mekanisme SN1 

dan mekanisme SN2. Kedua mekanisme ini mempunyai perbedaan dalam proses 

mekanismenya. Oleh karena itu, tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan 

bagaimana mekanisme reaksi substitusi SN1 dan SN2 pada senyawa halogen organik. 

 

PEMBAHASAN 

 Reaksi substitusi nukleofilik terdiri dari 2 mekanisme reaksi, yaitu mekanisme reaksi 

substitusi SN1 dan SN2. Mekanisme reaksi SN1 ialah suatu proses substitusi dimana prosesnya 

meliputi dua tahap. Sedangkan mekanisme reaksi SN2 hanya terdiri dari satu tahap. 

 

Mekanisme reaksi SN1 

Substitusi unimolekul meliputi proses ionisasi awal substrat yang mengandung gugus 

pergi dan membentuk karbokation, kemudian diikuti oleh reaksi dengan nukleofil. Reaksi ini 

dinamakan reaksi SN1. Mekanisme reaksi SN1 ialah suatu proses substitusi dimana prosesnya 

meliputi dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan pada substrat yaitu ikatan antara karbon dan 

halogen putus sehingga terbentuklah karbokation dan gugus pergi. Pada proses tahap pertama 

ini berlangsung secara lambat. 

 

 

 

 

Gambar 1. Mekanisme SN1 pada tahap 1 

Pada tahap kedua, karbokation bergabung dengan nukleofilik dan menghasilkan 

produk  sehingga pada tahap kedua ini mekanisme SN1 berlangsung secara cepat. 

 

 

 

  

 

Gambar 2. Mekanisme SN1 pada tahap 2 

Jika karbon pembawa gugus pergi bersifat kiral, reaksi menyebabkan hilangnya 

aktivitas optik karena terjadi rasemik (Riswiyanto, 2015). Spesies antaranya yaitu ion 

karbonium, hanya ada tiga gugus yang terikat pada karbon positif. Karena itu, karbon positif 

mempunyai hibridisasi sp
2
 dan berbentuk planar, sehingga air mempunyai peluang 

menyerang dari dua sisi (depan dan belakang). Kesempatan ini masing-masing mempunyai 

peluang 50%, sehingga hasilnya adalah rasemik. Misalnya, reaksi (S)-3-bromo-3-

metilheksana dengan air menghasilkan alkohol rasemik. 
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Gambar 3. Contoh mekanisme reaksi SN1 

Pada umumnya proses SN1 terjadi dengan air sebagai pelarut atau kopelarut, 

mengandung substrat dan gugus pergi. Reaksi SN1 yang terjadi pada pelarut yang bukan air 

menyebabkan ketidakefisienan dalam memisahkan ion–ion sehingga menyebabkan proses 

ionisasi berjalan sangat lambat. Diketahui bahwa reaksi SN1 terjadi hanya dalam media 

berair. 

Angka 1 pada pada mekanisme SN1 menunjukkan bahwa mekanisme ini 

unimolekular. Sebab tahap penentu lajunya hanya melibatkan substrat dan tidak melibatkan 

nukleofil. Pada tahap pertama mekanisme ini  terdapat adanya kendala dalam laju reaksi yaitu 

pada laju pembentukan karbokation. Sedangkan reaksi dengan nukleofilik pada tahap kedua 

berlangsung sangat cepat. 

Reaksi berlangsung cepat bila gugus pada substrat merupakan alkil tersier dan paling 

lambat bila gugus alkilnya primer. Hal ini terjadi karena reaksi SN1 berlangsung melalui 

karbokation sehingga urutan reaktivitasnya sama dengan urutan kestabilan karbokation (3° > 

2° > 1°). Artinya semakin mudah pembentukan karbokation, semakin cepat reaksi 

berlangsung. 

Pada tahap pertama dalam mekanisme reaksi SN1 adalah tahap pembentukan ion, 

sehingga mekanisme ini dapat berlangsung lebih baik dalam pelarut polar. Jadi halida 

sekunder yang dapat bereaksi melalui kedua mekanisme tersebut, mekanismenya dapat 

diubah dengan menyesuaikan kepolaran pelarutnya. Misalnya, mekanisme reaksi halida 

sekunder dengan air (membentuk alkohol) dapat diubah dari SN2 menjadi SN1 dengan 

mengubah pelarutnya dari 95% aseton-5% air (relative tidak-polar) menjadi 50% aseton-50% 

air (lebih polar, dan pelarut peng-ion yang lebih baik). 

 

Mekanisme reaksi SN2 

Substitusi bimolekul melibatkan tumbukan nukleofil dengan karbon substrat yang 

mengandung gugus pergi. Reaksi substitusi ini disebut sebagai reaksi SN2. Persamaan reaksi 

umum substitusi SN2. Reaksi: 

Nu: + R:L → R:Nu
+
 + :L

-
 

Nu:
-
 + R:L → R: Nu + :L

-
 

Mekanisme reaksi SN2 ialah proses mekanisme yang dilakukan dalam satu tahap, 

dimana ketika ikatan pada gugus pergi mulai putus bersamaan dengan terbentuknya ikatan 

pada nukleofilik. 

 

 

    

 

Gambar 4. Mekanisme reaksi SN2 
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Pada mekanisme reaksi SN2 reaksi akan lebih cepat bila gugus alkil pada substrat 

berupa primer dan paling lambat bila berupa tersier (Rinaningsih R., 2014). Sedangkan pada 

alkil halida sekunder bereaksi dengan laju pertengahan sehingga urutan reaktivitas untuk 

reaksi SN2 adalah 1° > 2° > 3°.  

Mekanisme SN2 seperti yang telah dijelaskan yaitu proses yang berlangsung dalam 

satu tahap yang mudah bereaksi dengan halida primer. Contohnya reaksi 1-chloropropana 

dengan air untuk membentuk 1-propanol menggunakan mekanisme reaksi SN2. Bila 

menggunakan aseton sebagai pelarut, laju reaksi akan lambat. Namun, menambahkan ion 

hidroksida untuk campuran maka akan meningkatkan laju reaksi. Hal ini merupakan ciri khas 

mekanisme reaksi SN2. 

Dalam reaksi bimolekular, laju reaksi ini tergantung pada konsentrasi dari keduanya, 

yaitu alkil klorida dan ion hidroksida. Dalam mekanisme reaksi 1-chloropropana dengan air, 

ion klorida pada saat bersamaan membentuk ikatan antara atom karbon sp
3
 dengan ion 

hidroksida. Pada saat itu, atom karbon sp
3
 sepenuhnya terikat dengan tiga substituen dan juga 

terikat pada nukleofil dan gugus pergi. 

Mekanisme ini secara langsung menunjukkan hanya terdapat satu keadaan transisi 

tanpa proses intermediet antara reaktan dan produk. Untuk lebih memahami contoh dari 

mekanisme SN1, reaksi untuk reaksi chloropropane dapat dicobakan dengan mereaksikan 

dengan air. Dimana jelas mekanisme yang terjadi menunjukkan hanya satu keadaan transisi 

yang menunjukkan bahwa reaksi tergantung pada kehadiran kedua substrat dan nukleofil. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 5. Contoh mekanisme reaksi SN2 

Reaksi SN2 terjadi ketika adanya serangan nukleofil pada substrat primer dan sebagian 

pada substrat sekunder. Reaksi substrat sekunder tergantung pada nukleofil dan gugus pergi. 

Substrat tersier sulit untuk mengalami reaksi dengan mekanisme SN2. Keseluruhan tingkat 

reaksi tergantung dari konsentrasi nukleofil dan konsentrasi substrat, sehingga dalam hal ini 

disebut orde kedua. 

Mekanisme ini mensyaratkan bahwa nukleofil menyerang substrat dari arah belakang 

sehingga substituen organik membalikkan konfigurasi reaksi (suatu enantiomer S akan 

berubah menjadi sebuah enansiomer R). Proses ini disebut juga inversi Walden 

(Sastrohamidjojo, H & Pranowo, 2009). 

Sebagian besar kecepatan reaksi SN2 dipengaruhi oleh jenis pelarut. Untuk jenis 

pelarut protik (berproton) yang biasa mengandung gugus OH
-
 dan NH2, kurang disukai untuk 

reaksi SN2. Hal ini dikarenakan pelarut berproton akan menurunkan energinya (solvasi). 

Molekul-molekul pelarut ini mengelilingi nukleofil dan membentuk ikatan hidrogen sehingga 

dapat menstabilkan nukleofilnya dan memperlambat SN2.  

Reaksi SN2 akan berlangsung baik jika menggunakan pelarut polar aprotik (pelarut 

polar yang tidak mengandung gugus OH
-
 dan NH2). Pelarut ini akan menaikkan kecepatan 

reaksi SN2 dengan cara menaikkan energi molekulnya. Pelarut polar aprotik memiliki momen 

dipol yang besar dan dapat melarutkan spesi bermuatan positif dari kutub negatif yang 

dimilikinya. Selain itu, pelarut aprotik memiliki polaritas yang sangat besar sehingga dapat 

mensolvasi garam-garam dan cenderung untuk mensolvasi kation dari anion logam 

nukleofilnya. Hal ini mengakibatkan anion-anion menjadi tidak tersolvasi dan energi 

nukleofilnya naik. Contoh pelarut polar aprotik antara lain: aseton, etil asetat, diklorometan, 

dan lainnya. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa reaksi substitusi 

nukleofilik terdiri dari 2 mekanisme reaksi yaitu SN1 dan SN2. Pada mekanisme reaksi SN1, 

terjadi dengan dua tahap dan kecepatan pelarut sangat dipengaruhi oleh kepolaran pelarut. 

Reaksi akan terjadi lebih cepat ketika alkil halida senyawa halogen organik merupakan gugus 

dari tersier > sekunder > primer dan mekanisme SN1 ini tidak bergantung pada konsentrasi 

nukleofil tersebut. 

Sedangkan mekanisme reaksi SN2 merupakan reaksi yang menggunakan proses satu 

tahap, yang terjadi jika alkil halida pada senyawa halogen organik berupa metil > primer > 

sekunder > tersier. Mekanisme ini terjadi dengan pembalikan konfigurasi dan kecepatannya 

bergantung pada konsentrasi nukleofil dan substrat. Mekanisme reaksi SN2 hanya sedikit 

dipengaruhi oleh kepolaran pelarut.  

Penerapan dalam pembelajaran mekanisme reaksi substitusi nukleofilik seperti 

mekanisme reaksi SN1 dan SN2 dengan senyawa halogen organik memerlukan pemahaman 

konsep prasyarat konfigurasi elektron, hibridisasi, bentuk molekul, asam basa lewis, dan 

halangan sterik.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika molekular dan 

kinetika reaksi pada pembelahan molekul air (water splitting) untuk 

produksi gas Hidrogen. Metoda yang digunakan adalah pemodelan 

komputasi dengan Hyperchem dan Chemdraw.  Metode optimasi 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi Design Expert Willey 

dengan variabel luas permukaan elektroda, arus listrik, dinamika 

molekul H2O (kecepatan difusi dan migrasi menuju Katoda) dan 

ukuran molekul gas. Kedua metoda digunakan untuk menjelaskan 

kinetika reaksi pembelahan air. Hasil yang didapat memberikan 

kondisi optimum untuk mendeskripsikan teori pembelahan air secara 

pemodelan-experimental. 

 

Keywords : water splitting, Pemodelan, Optimasi, Produksi Hidrogen 

 

PENDAHULUAN 

Proses pembelahan air telah berlangsung lebih dari 4 dekade, semenjak Fujishima dan 

Honda mengungkapkan proses pembelahan molekul air (H2O) dengan menggunakan 

semikonduktor TiO2 untuk menghasilkan molekul gas Hidrogen (H2) dan Oksigen (O2)(1). 

Proses pembelahan air meliputi tiga tahapan utama; (a) absorpsi foton; (b) pemisahan dan 

migrasi pembawa muatan yang tereksitasi; dan (c) reaksi permukaan antara pembawa muatan 

dengan molekul air(2). 

Dalam proses pembelahan air berbagai langkah dilakukan agar proses pembelahan 

berlangsung optimum. Salah satunya adalah modifikasi pada permukaan dengan melakukan 

rekayasa permukaan dan system larutan berair, agar diperoleh panjang difusi pembawa yang 

lebih pendek dan modifikasi permukaan semikonduktor yang dapat meningkatkan laju 

kinetika fotoelektrokimia air(3). Pada penelitian sebelumnya, Yang et al (2016) melaporkan 

bahwa pada kondisi visible atau cahaya tampak, energy gap minimal yang harus terpenuhi 

oleh material semikonduktor adalah 2.4 eV(4). Modifikasi nanostruktural sangat penting 

dilakukan untuk mendapatkan kondisi efektif dalam proses pembelahan air menjadi hydrogen 

dan oksigen. 

Mersch et al (2015) melaporkan modifikasi yang berkaitan evolusi gas Hidrogen dan 

gas Oksigieen pada elektroda dengan bantuan enzim (5) dan microba(6). Sementara, 

mekanisme reaksi pada permukaan elektroda juga telah dibahas oleh Pfeifer et al (2016), 

tentang bagaimana evolusi gas Oksigen dari Anoda(7; 8). Perkembangan lanjutan system 

fotoelektrokimia dengan system tandem fotokimia dan fotolisis air ditelaah pada system dye-

sensitized atau dikenal DSPEC (Dye-Sensitized Photoelectrochemical)(9; 10) 

Proses splitting air dapat dilakukan dengan mengkaji aspek dinamika molecular air 

melalui pemodelan. Pemodelan dari aspek interaksi antara permukaan elektroda dan sisi 

dinamika molecular molekul H2O yang bertabrakan atau bersentuhan dengan permukaan 

elektroda sehingga proses splitting bisa dijelaskan. Permukaan elektroda menjadi kajian yang 
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menarik diteliti seperti dilaporkan Xu et al (2017) tentang factor roughness pada permukaan 

padatan berpori terhadap evolusi gas yang dihasilkan(11-14). Dalam paper ini ditelaah 

kemungkinan  pola interaksi molecular H2O dan permukaan padatan elektroda melalui 

pemodelan. 

 

METODA PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pemodelan dengan menggunakan aplikasi (Software) 

Hyperchem Release 7.0, Chem Office 2008 (ChemUltra versi 11 dan ChemBio3D versi 11), 

Perangkat HP Pavilion 14 Notebook PC dengan Processor Intel® Core ™ i5-4200U CPU @ 

1.6 GHz (4 CPUs), 2.3 GB, RAM 12288 MB.  

Penelitian dilakukan beberapa tahapan, yakni (1) Analisis molekul H2O secara dua 

dimensi menggunakan ChemUltra ; (2) Analisis molekul H2O melalui dinamika molekul 

secara mekanika dan ab initio ; dan (3) Analisis interaksi molekul H2O dengan permukaan 

elektroda. Pemodelan dilakukan dengan mengasumsikan pada satu molekul H2O dengan 

beberapa kemungkinan pergerakan dan vibrasional yang terjadi. 

Molekul H2O dilukis dengan menggunakan ChemUltra dengan cara pilih Structure 

dan Convert Name to Structure. Pada layar kerja, tulis water, lalu pilih OK. Setelah Rumus 

Molekul air terbentuk, lakukan analisis senyawa. Proses analisis dilakukan pada bagian View, 

dengan optional show analysis window dan show chemical properties windows.  

Pada analisis 3D dilakukan dengan mentransformasikan molekul 2D ke ChemBio 3D 

dan Hyperchem. Pada bagian ChemBio 3D, struktur H2O menjadi 3 Dimensi dan dapat 

dianalisis kondisi sebelum optimasi dengan pilihan select, sesuai pengukuran dan observasi 

yang diinginkan. Misalnya, pengukuran jarak antara atom, pengukuran sudut antara atom dan 

pengukuran sisi permukaan dari geometri molekul H2O.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis 2D pada Molekul H2O 

 Molekul H2O dibuat dengan menggunakan Chemdraw Ultra dan berdasarkan Physical 

Property Report Generated By CS ChemProp dihasilkan karakterisasi sebagai berikut : 

<Name of molecule> Water <Molecular formula> H2O <CAS> 7732-18-5<Molecular 

weight>     18.0153 <Entropy [cal/mol/K]>45.110 at 25 C <Reference>Stull, 

D.R.;Westrum,Jr., E.F.;Sinke, G.C.The Chemical Thermodynamics of Organic 

CompoundsJohn Wiley,New Yorkÿ1969,,1. <Heat of Formation [Kcal/mol]> -57.800 +- at 

25 C <Reference>Chase,Jr., M.W.;Davies, C.A.;Downey,Jr.,J.R.;Frurip, D.J.;McDonald, 

R.A.;Syverud, A.N.JANAF Thermochemical Tables (Third Edition)J. Phys. Chem. Ref. 

Data,Suppl. 1ÿ1985,14,1.. Molekul air hasil analisis 2 Dimensi seperti terlihat pada gambar 1, 

memiliki sifat sifat fisika seperti temperature dan volume kritis, titik didih dan titik leleh serta 

sifat elemental berupa panas pembentukan dan energy bebas Gibbs.  
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Gambar 1. Analisis 2 D terhadap molekul H2O dengan ChemBioDraw Ultra 

 

 

Analisis 3D pada Molekul H2O 

 Molekul H2O dibuat dengan menggunakan Chemdraw Ultra diproyeksikan pada 

ChemBio3D untuk analisis 3 Dimensi. Proses ini akan membantu untuk melihat pola 

pergerakan molekul secara optimal dan kemungkinan dinamika air selama berinteraksi di 

lingkungan saat proses splitting berlangsung. Sebelum molekul air dioptimasi, atom H dan O 

berjarak 0.942 A, dan sudut ikatan H-O-H adalah 120
o
 seperti terlihat pada gambar 2a. Bola 

berwarna pink adalah representasi dari pasangan electron bebas yang dimiliki Oksigen (atom 

pusat) dengan jarak 0.6 A seperti terlihat pada gambar 2b. Sudut PEB (Pasangan Elektron 

Bebas)-Okssigen-PEB adalah 117.4
o
.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Analisis 3D pada molekul H2O model Ball and Stick. (a) molekul 

H2O terdiri dari atom H (bola merah) dan 2 buah atom H (bola 

putih), (b) molekul H2O dengan dua Pasang Elektron Bebas (PEB, 

bola pink) dan  (c) penampang girasi molekul H2O pada permukaan 

molekul pada sisi positif (merah) dan pada sisi bermuatan negative 

(biru) 

 

Optimasi Molekul H2O menggunakan Molecular Mechanic (MM2) 

 

Optimasi molekul H2O dilakukan dengan Molekular Mekanik (MM2) dan menghasilkan 

output data dalam bentuk data geometri atom atom dalam molekul dan Energi optimumnya. 

Hasil output yang dioleh dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Optimasi MM2 Minimization 

2. Optimasi MM2 Dynamics 

3. Optimasi MM2 Properties 
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Output MM2 Minimization, Dynamics dan Properties 

------------MM2 Minimization------------ 

Optimal bond length of 0.942Å taken from the Measurements window for [H(1)-O(2)] 

Optimal bond length of 0.942Å taken from the Measurements window for [O(2)-H(3)] 

Optimal bond angle of 103.700° taken from the Measurements window for [H(1)-O(2)-H(3)] 

Warning: Some parameters are guessed (Quality = 1). 

  Iteration    2: Minimization terminated normally because of an insignificant change in the 

varying measurements 

  Stretch:          0.0319 

  Bend:             0.0369 

  Stretch-Bend:     0.0000 

  Torsion:          0.0000 

  Non-1,4 VDW:      0.0000 

  1,4 VDW:          0.0000 

  Dipole/Dipole:    0.0000 

Total:              0.0688 

------------------------------------ 

 

 

------------MM2 Dynamics------------ 

Warning: Some parameters are guessed (Quality = 1). 

Iteration Time       Total Energy   Potential Energy     Temperature   

---------------------------------------------------------------------- 

        5  0.010     0.085 ±  0.015     0.057 ±  0.019    1.88 ±  0.79 

       10  0.020     0.154 ±  0.019     0.078 ±  0.020    5.13 ±  1.72 

       15  0.030     0.252 ±  0.017     0.122 ±  0.044    8.68 ±  3.24 

       20  0.040     0.306 ±  0.010     0.153 ±  0.044   10.26 ±  3.01 

       25  0.050     0.363 ±  0.013     0.175 ±  0.049   12.62 ±  2.97 

       30  0.060     0.406 ±  0.017     0.180 ±  0.066   15.15 ±  3.67 

       35  0.070     0.441 ±  0.019     0.183 ±  0.051   17.29 ±  3.05 

       40  0.080     0.513 ±  0.028     0.216 ±  0.057   19.95 ±  3.82 

       45  0.090     0.556 ±  0.017     0.246 ±  0.075   20.83 ±  5.06 

       50  0.100     0.620 ±  0.024     0.269 ±  0.079   23.54 ±  5.54 

       55  0.110     0.692 ±  0.015     0.305 ±  0.076   26.00 ±  4.74 

       60  0.120     0.732 ±  0.024     0.323 ±  0.091   27.39 ±  5.33 

       65  0.130     0.762 ±  0.035     0.322 ±  0.126   29.54 ±  6.79 

       70  0.140     0.817 ±  0.030     0.318 ±  0.088   33.48 ±  5.34 

       75  0.150     0.873 ±  0.018     0.348 ±  0.118   35.26 ±  8.68 

       80  0.160     0.940 ±  0.022     0.415 ±  0.100   35.23 ±  6.71 

       85  0.170     1.000 ±  0.017     0.444 ±  0.095   37.31 ±  5.94 

       90  0.180     1.079 ±  0.022     0.439 ±  0.126   42.93 ±  7.60 

       95  0.190     1.126 ±  0.034     0.463 ±  0.101   44.48 ±  6.05 

      100  0.200     1.196 ±  0.032     0.521 ±  0.101   45.28 ±  7.04 

          Translational Kinetic Energy: 0.0000  Rotational Kinetic Energy: 0.2486 

 

------------MM2 Properties------------ 

Warning: Some parameters are guessed (Quality = 1). 

  Stretch:          1.4568 

  Bend:             4.3171 

  Stretch-Bend:     0.0000 
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  Torsion:          0.0000 

  Non-1,4 VDW:      0.0000 

  1,4 VDW:       1184.6101 

Total:           1190.3840 

Note: Due to high VDW interactions, some terms were not computed. 

cubic stretch: -2.0000 

quartic stretch:  2.3330 

p->dielec:  1.5000 

p->dieled:  1.5000 

Bond Length R(0) K(S) Energy 

O-H     0.984   0.9420  4.6000  0.5310 [O(2)-H(1)] 

O-H     0.898   0.9420  4.6000  0.7085 [O(2)-H(3)] 

O-Lp     0.596   0.6000  4.6000  0.0048 [O(2)-Lp(4)] 

O-Lp     0.626   0.6000  4.6000  0.2125 [O(2)-Lp(5)] 

 

ATOMS Theta TZero KB EB KSB ESB 

H-O-H   95.047  103.7000    0.5000    0.8207 [H(1)-O(2)-H(3)] 

H-O-Lp  118.524  109.5000    0.2400    0.4285 [H(1)-O(2)-Lp(4)] 

H-O-Lp  123.311  109.5000    0.2400    1.0058 [H(1)-O(2)-Lp(5)] 

H-O-Lp   93.091  109.5000    0.2400    1.4234 [H(3)-O(2)-Lp(4)] 

H-O-Lp  119.146  109.5000    0.2400    0.4897 [H(3)-O(2)-Lp(5)] 

Lp-O-Lp  104.175  109.5000    0.2400    0.1491 [Lp(4)-O(2)-Lp(5)] 

ATOMSOmega V1 V2 V3 Et 

Dipole(1) MU(1) Dipole(2) MU(2) R12(A) E(KCal*DC) 

The steric energy for this frame:  1190.384 kcal/mole 

 

------------MM2 Minimization------------ 

Warning: Some parameters are guessed (Quality = 1). 

  Iteration   11: Minimization terminated normally because the gradient norm is less than the 

minimum gradient norm 

  Stretch:          0.0000 

  Bend:             0.0289 

  Stretch-Bend:     0.0000 

  Torsion:          0.0000 

  Non-1,4 VDW:      0.0000 

  1,4 VDW:          0.0000 

  Dipole/Dipole:    0.0000 

Total:              0.0289 

------------------------------------ 

 

MM2 Constant    Value     Quality    

Cubic stretch constant- 2.000    4 

Quartic stretch constant 2.333     4 

X-B,C,N,O-Y Stretch-Bend interaction force constant 0.120     4 

X-B,C,N,O-H Stretch-Bend interaction force constant 0.090     4 

Sextic bending constant (* 10**8) 7.000     4 

Dielectric constant for dipoles 1.500     4 

Cutoff distance for charge/charge interactions 35.000    4 

Cutoff distance for charge/dipole interactions 25.000    4 

Cutoff distance for dipole/dipole interactions 18.000    4 
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Cutoff distance for van der Waals interactions 10.000    4 

 

MM2 c3dAtomRadius    Eps       Weight    Reduct    Lone Pairs  Quality    

21        0.950     0.036     1.008     0.000     0           4 

6         1.740     0.050     15.995    0.000     2           4 

 

Bond      KS        Bond Length   Dipole    Quality    

6-21      4.600     0.942         -1.115    4 

6-20      4.600     0.600         0.900     4 

 

Angle       KB        XR2       XRH       XH2       Quality    

20-6-20     0.240     131.0     0.0       0.0       4 

20-6-21     0.240     101.0     0.0       0.0       4 

21-6-21     0.500     103.7     0.0       0.0       2 

 

Dari hasil optimasi MM2 terhadap molekul H2O, energy steric molekul H2O adalah :  

1190.384 kcal/mole. Jarak antara atom H dan O adalah 0.984 dan 0.898 A. sementara jarak 

antara atom O dan PEB adalah 0.596 dan 0.626. Massa atom H adalah 1.008 gram//mol dan 

atom O adalah 15.995 gram/mol. Radius atom H adalah 0.950 A dan atom O adalah 1.740 A.  

 

Analisis Molekul H2O dengan Hyperchem 

 

Optimasi dengan menggunakan Hyperchem Release 7.0 dilakukan dengan menggunakan 

Molecular Dynamics MM+ pada molekul H2O, dengan mengevaluasi Energi Kinetik, Energi 

Potensial, Energi Total dan Temperatur. Hasil optimasi dengan Hyperchem terlihat pada 

gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Analisis H2O dengan Molecular Mechanics MM+ menggunakan aplikasi 

Hyperchem Release 7.0. (a) posisi pergerakan molekul H2O ke atas, (b) 

posisi molekul H2O mengarah ke bawah ; dan (c) pergarakan rata rata 

Energi Kinetik(EKIN), Energi Potensial (EPOT), Energi Total (ETOT), 

dan Temperatur (TEMP) molekul H2O dari temperature 474 K.  
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Gambar 4. Energi total, Momen Dipol dan RMS gradient molekul H2O pada 

temperature 473K. 

 

Dari analisis lanjutan molekul air pada suhu 473 K memiliki energy total 6.1325 kcal/mol 

dan momen dipole 1.488 D seperti terlihat pada gambar 4. Pada kondisi eksperimen, 

pembelahan air dilakukan pada temperature ruang yakni 25
o
C atau 298 K. Pada kondisi ini, 

optimasi terhadap molekul air dilakukan dengan Molecular Mechanic MM+  untuk 

mengetahui dinamika molecular H2O dan diperoleh energy total adalah 2.92855 kcal/mol 

seperti terlihat pada gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Dinamika molekul air pada suhu 25
o
C. (a) energy total dan momen dipole air 

pada suhu 298 K (25
o
C) dan (b) Energi kinetic molekul air dalam range 

0.4085 dan 2.6648 sesuai pola pergerakan molekul air. 

 

Dalam proses optimasi molekul H2O, dinamika molekul air terbagi dalam pergerakan 

rotasi dengan atom O sebagai sumbu (poros) dan atom H bergerak searah putaran jarum jam. 

Saat pergerakan rotasional ini, atom H1 dan H2 akan mengalami vibrasional, yang ditandai 

dengan pengerutan dan pengembangan panjang ikatan antara H1-O dan H2-O. Dinamika ini 

akan mempengaruhi geometri molekul H2O dan memberikan pengaruh pada Energi Kinetik 

H2O seperti terlihat pada gambar 5 b. Perubahan dinamika molecular H2O juga akan 

memberikan pengaruh pada energy potensial seperti terlihat pada gambar 6. Pengaruh 

gerakan molekul H2O terhadap temperature dieveluasi seperti terlihat pada gambar 7. 

a 

b 



1503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Dinamika molekul air pada suhu 25
o
C. (a) energy total 4.5389 Kcal/mol dan 

momen dipole air 1.34 D pada suhu 298 K (25
o
C) dan (b) Energi Potensial 

molekul air dalam range 0.27624 dan 2.4859 sesuai pola pergerakan molekul 

air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Dinamika molekul air pada suhu 25
o
C. (a) energy total 3.2807 Kcal/mol dan 

momen dipole air 1.408 D pada suhu 298 K (25
o
C) dan (b) Temperatur 

molekul air dalam range 141.661 K dan 352.9862 K sesuai pola pergerakan 

molekul air. 

 

Hasil Analisis lanjutan terhadap molekul air diperoleh Volume H2O adalah 117.53 A
3
, 

Surfce Area (Grid) = 116.11 A
2
, Surface Area (Approx) = 128.18 A

2
, Energi Hidrasi = -21.52 

kcal/mol, Polarizability = 1.41 A
3
, Refractivity = 3.36 A3, log P = -0.51 dan Massa = 18.02 

amu.  

 

PEMBELAHAN MOLEKUL AIR (H2O) 

Pemeriksaan ikatan atom H dan atom O dengan menvariasi panjang ikatan dari 0.01A 

sampai 5 A, terlihat pada panjang ikatan lebih dari 2.5 A, molekul H2O menjadi tidak stabil. 

Hal ini terlihat dengan besarnya Energi Potensial molekul H2O mendekati 1000 Kcal/mol 

seperti terlihat pada gambar 8. Pada kondisi optimum, molekul H2O yang stabil memiliki 

jarak atom H dan atom O sejauh 0.942 A. Jika jaraknya makin kecil dan makin besar, akan 

a 

b 
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menyebabkan kenaikan energy potensial molekul H2O sehingga terjadinya ketidakstabilan 

molekul. Dinamika molecular ini menyebakan kemungkinan putusnya ikatan H dan O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Dinamika molekul dengan variasi jarak ikatan antara atom H dan atom O 

Pada factor pengujian sudut antara atom H-O-H, diperoleh bahwa semakin kecil sudut 

dan semakin besar sudut dari sudut optimum (104
o
), menyebabkan molekul H2O menjadi 

tidak stabil. Hal ini tergambar secara pemodelan dengan naiknya Energi Potensial dari 

pergerakan atom 360
o
 seperti terlihat pada model gambar 9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pergerakan sudut antara H-O-H pada dinamika molecular H2O  
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Gambar 10. Perubahan sudut antara H-O-H terhadap Energi Potensial Molekul H2O 

 

Pada gambar 10 terlihat variasi sudut H-O-H menyebabkan perubahan pada energy 

potensial molekul H2O. Pada kondisi optimum H-O-H adalah 104
o
, bila dievaluasi pada sudut 

10
o
 maka energy potensial mendekati 300 kcal/mol. Pada sudut 180

o
, energy naik mencapai 

160 kcal/mol dan selanjutnya kembali turun. Perubahan geometri molecular ini menjadi 

factor dalam pembelahan air menjadi hydrogen dan oksigen.  

Pada penelitian sebelumnya, Spliting air terjadi karena terbentuknya perbedaan 

potensial pada permukaan kontak interface antara molekul air dan elektroda. Perbedaan ini 

menyebabkan terbentuknya sisi aktif terjadinya proses inisiasi sehingga ketidakstabilan 

molekul air terbentuk, dan mengalami keadaan potensial yang cenderung untuk melepaskan 

spesi radikal OH dan H. Pada proses selanjutnya terbentuknya gas H2 di Katoda, dan 

terbentuknya gas O2 pada Anoda, menjadi proses akhir pembelahan air melalui permukaan 

elektroda(15; 16).  

 

KESIMPULAN  

Pembelahan air merupakan proses dinamika geometri yang terjadi dalam molekul 

H2O dengan factor panjang ikatan antara atom H-atom O yang mengalami jarak kritis pada 

2,5 A. Faktor pembelahan molekul air yang kedua adalah terlewatinya sudut kritis H-O-H 

yang tergambar dari Energi Potensial molekul H2O. proses pembelahan air dapat berlangsung 

pada voltase 1.47 V pada system Elektrolisis dengan bantuan electron. Pada proses Fotolisis, 

potensial minimum dapat berlangsungnya pembelahan air tercapai pada 1.23 V.  
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ABSTRACT 

Indonesia is a tropical country and has the overall biodiversity of 

more than 500,000. Multifaceted of these, about more than 100,000 

secondary metabolites successfully acquired and developed the 

discovery of compounds that are clinically proven drugs have an 

important role in the treatment of human disease. Plants binahong 

(Anrederacordifolia) is a known medicinal plants traditionally can 

cope with various kinds of diseases. Binahong plant belongs to the 

family Besellacae potential to be researched and developed. This 

research aims to optimize the process of separation of the methanol 

extract of bark of plants binahong by fractionation using a technique 

Medium Pressure Liquid Chromathography (MPLC). Results 

fractionation that provides good separation pattern then testing Thin 

Layer Chromatography (TLC). Selection is based on the methanol 

extract of phytochemical screening has been done before and give a 

positive test indicates flavonoids and phenolic and antioxidant 

properties. Besides the separation of the methanol extract easier and 

better than the extract of n-hexane and ethyl acetate using RP-C18 

column. Optimization results are MPLC fractionation of methanol 

extract obtained using an eluent mixture of methanol: water with a 

solvent composition of each of the 7: 3 and give a major peak 

fractions ranging from 4 to 17 with a retention time (rt) are different. 

TLC chromatogram profile results with the eluent n-hexane: ethanol 

(7: 3) also indicates the type of phenolic compounds is polar and is 

UV active. Until now, fractionation and purification of the methanol 

extract with MPLC method still continued. 

 

Keywords: Anrederacordifolia, optimization, Medium Pressure Liquid Chromatography 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara tropis dan memiliki keanekaragaman spesies tanaman 

secara keseluruhan lebih dari 500.000 dan kurang lebih 100.000 senyawa metabolit sekunder 

dengan berat molekul (BM) rendah telah screening menghasilkan penemuan senyawaan obat 

yang terbukti klinis memiliki peran penting dalam pengobatan penyakit pada manusia. 

Supriadi, (2011) melaporkan bahwa obat – obatan dari industri farmasi besar mengandung 

25% senyawa aktif hasil ekstraksi dan isolasi tanaman obat dan peneliti lain menyatakan 

bahwa 60% obat anti tumor dan anti infeksi yang secara komersial telah beredar atau masih 

dalam taraf uji coba klinis merupakan senyawa hasil isolasi dari tanaman (Harbone, 2007).  

Selain itu tanaman menjadi sumber utama bahan baku obat yang sangat inovatif terutama 

untuk kanker, lipid- disoders, immunodulution dan penyakit – penyakit infeksi yang 

mailto:dsildian@gmail.com
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disebabkan oleh jamur atau bakteri (Muller, et. al., 2001) sehingga hal ini menunjukan bahwa 

tanaman obat memberikan kontribusi besar dalam perkembangan obat – obatan. 

Kebutuhan obat – obatan inovatif dalam industri farmasi masih sangat besar.  Penemuan 

struktur molekul baru dari senyawaan metabolit sekunder tanaman yang bersifat bioaktifakan 

mendukung perkembangan kimia medisinal.  Tanaman merupakan sumber terbaik senyawa 

metabolit sekunder dimana hampir keseluruhan total jumlah metabolit sekunder diidentifikasi 

dari tanaman (Zhang, et.al., 2004). Salah satu tanaman yang memiliki potensi sebagai sumber 

bioaktif metabolit sekunder adalah tanaman binahong. 

Tanaman binahong (Anredera cordifolia) adalah tanaman obat potensial yang dapat 

digunakan untuk mengatasi berbagai jenis penyakit. Tanaman ini berasal dari dataran Cina 

dengan nama asalnya adalah Dheng Shan chi. Di Indonesia tanaman ini belum banyak 

dikenal, sedangkan di Vietnam tanaman ini merupakan suatu makan wajib bagi masyarakat di 

sana. Binahong tumbuh menjalar dan panjangnya dapat mencapai 5 meter, berbatang lunak 

berbentuk silindris dan pada ketiak daun terdapat seperti umbi yang bertesktur kasar. 

Daunnya tunggal dan mempunyai tangkai pendek, bersusun berselang – seling dan berbentuk 

jantung. Panjang daun antara 5 – 10 cm dan mempunyai lebar antara 3 – 7 cm. Seluruh 

bagian tanaman binahong dapat dimanfaatkan, mulai dari akar,batang, daun, umbi dan 

bunganya. 

Tanaman binahong (Anredera cordifolia) termasuk dalam famili Besellacae 

merupakan salah satu tanaman obat yang mempunyai potensi besar ke depan untuk  diteliti, 

karena dari tanaman ini masih banyak yang perlu digali sebagai bahan fito farmaka. Tanaman 

ini sebenernya berasal dari Cina dan menyebar  ke Asia Tenggara. Di negara Eropa maupun 

Amerika, tanaman ini cukup dikenal, tetapi para ahli di sana belum tertarik untuk meneliti 

serius dan mendalam, padahal beragam khasiat sebagai obat yang telah diketahui(Feri dan 

Ballitro, 2009). 

Bedasarkan literatur yang ada, hingga saat ini belum ada penelitian lebih intensif yang 

dilakukan pada batang tanaman binahong (Anredera cordifolia). Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Ratu, dkk. (2016) pada tanaman binahong mengandung senyawa flavaoid 

pada ekstrak metanol batang tanaman binahong. Namun belum ada peneltian yang lebih 

intensif. Oleh karena itu, padapenelitian ini akan dilakukanpenelitian lanjutan yang mana 

akan dilakukan proses optimasi fraksinasi dengan cara MPLC (Medium Pressure Liquid 

Chromatography) dan uji KLT (Kromatografi Lapis Tipis). Dari hasil penelitian ini, 

diharapkan diperoleh informasi baru mengenai kandungan senyawa metabolit sekunder yang 

terdapat pada jaringan batang tanaman binahong. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Binahong (Anredera cordifolia) 

Tanaman binahong (Anredera cordifolia) dari famili Basellaceae merupakan salah satu 

tanaman obat yang tumbuh sangat baik sejak lama, telah banyak dibudidayakan sebagai 

tanaman hias diaerah tropis dunia. Tanaman ini berasal dari dataran Cina dengan nama 

asalnya adalah Dheng Shan chi.Di Indonesia, tanaman Binahong belum familiar, sementara 

tanaman ini adalah makanan yang dikonsumsi di masyarakat Vietnam dan di Taiwan sering 

digunakan sebagai sayuran. Tanaman ini dikenal memiliki aktivitas penyembuhan yang 

sangat baik yang telah dikonsumsi sebagai sayuran dan dijadikan obat tradisional selama 

ribuan tahun oleh bangsa Cina, Korea, Taiwan (Ferri dan Ballitro, 2009). Hampir semua 

bagian tanaman binahong seperti umbi, batang, dan daun dapat digunakan dalam herbal 

terapi. Binahong menunjukan pertumbuhan yang produktif di lingkungan cahaya yang tinggi, 

dengan pertumbuhan musiman hingga 6 m. Tingkat pertumbuhan dilaporkan dari 

pengamatan lainnya berkisar dari 1 m per bulan, lebih dari 1 m per minggu selama musim 

semi. Tumbuhan binahong dapat lihat pada Gambar 1. 
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Klasifikasi tanaman binahongsebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta (berpembuluh) 

Superdivisio : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisio : Magnoliophyta (berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Subkelas : Hamamelidae 

Ordo : Caryophyllales 

Familia : Basellaceae 

Genus : Anredera 

Species : Anredera cordifolia (Tenore) Steenis 

 
Gambar 1. Tanaman binahong 

 

Dalam penelitian lain disebutkan bahwa tanaman binahong dapat mengobatipenyakit 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri, bahkan ekstrak daun dan umbi binahong dapat 

mengobati infeksi penyakit kelamin seperti penyakit syphilis (Tshikalange dan Husein, 

2005). Tanaman binahong mengandung fenol, flavonoid, saponin, triterpenoid, steroid dan 

alkaloid, selain itu memiliki aktifitas sebagai antioksidan (Ratu,dkk., 2016). 

Senyawa fenolik dan flavonoid termasuk dalam metabolit sekunder dari tanaman yang 

mempunyai aktifitas biologi dan terdiri dari 8000 macam senyawa (Marinova dan 

Allanasova, 2005). Menurut Manoi (2009) senyawa ini dapat berperan langsung sebagai 

antibiotika dengan mekanisme kerja menghancurkan sel dinding bakteri. Fenolik dan 

flavonoid juga memiliki aktifitas sebagai antioksidan. Metabolit sekunder lainnya adalah 

saponin yang memiliki aktifitas pada permukaan. Tanaman binahong memiliki kandungan 

senyawa saponin yang lebih besar dari pada senyawa lainnya, terutama pada umbi. Saponin 

termasuk senyawa glikon (gula) dan senyawa aglikon, adapun senyawa aglikon adalah 

termasuk golongan steroid dan terpenoid (Astuti et.al., 2011). Senyawa terpenoid adalah 

senyawa hidrokarbon isometrik yang membantu proses sintesa organik dan pemulihan sel-sel 

tubuh. Saponin mempunyai fungsi menurunkan kolesterol karena mempunyai aktifitas 

sebagai antioksidan (Manoi, 2009). 

 

B. Senyawa Metabolit Sekunder 

Menurut Wink (1999) metabolit sekunder merupakan senyawa organik yang tidak 

secara langsung berhubungan dengan pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi 

tumbuhan. Fungsi metabolit sekunder sangatlah penting bagiorganisme penghasilnya maupun 

bagi organisme lain termasuk seperti manusia.Metabolit sekunder paling banyak atau sering 

ditemukan pada tumbuhan, meskipun pada organisme lain juga dapat dijumpai (Edreva, 

2005).Beberapa metabolit sekunder bagi tumbuhan bersifat seperti hormon atau 

mempengaruhi warna dan aroma buah sehingga menarik serangga, mamalia kecil maupun 

burung dalam hal membantu polinasi dan pemencaran biji. Selain itu, karena dibatasi oleh 

kemampuan berpindah tempat, tumbuhan mengembangkan strategi bertahan hidup dengan 

melibatkan bermacam-macam metabolit sekunder sebagai alat untuk mengatasi cekaman dan 

perubahan lingkungan. Metabolit sekunder juga dihasilkan untuk melindungi tumbuhan dari 
berbagai organisme predator, baik mikroorganisme, serangga, maupun herbivora (Cowan, 

1999). 



1511 

 

Metabolit sekunder mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena dihasilkan dalam jumlah 

kecil dan dalam kondisi khusus misalnya kondisi tertekan, tidak diproduksi secara universal 

atau hanya diproduksi oleh spesies tertentu, dan bersifat bioaktif spesifik untuk proses 

pertahanan (Edreva et al., 2008). Keefektifan metabolit sekunder dalam sistem pertahanan 

tumbuhan memberi implikasi bahwa metabolit sekunder mempunyai makna penting 

farmakologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit yang menyerang 

manusia (Mans, 2013). 

Beberapa metabolit sekunder antara lain adalah alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, 

saponin, polifenolat dan kuinon. Dalam dunia medis, tanin memiliki kemampuanantibakteri 

karena dapat merusak membran sel, menginaktivasi enzim dan menginaktivasi atau 

menghancurkan fungsi materi genetik bakteri (Ajizah, 2004). Selainantibakteri, tanin juga 

dapat mampu menghambat pertumbuhan virus, bakteri, dan jamur, serta mempercepat 

penyembuhan luka (Chung et al., 1998). Steroid merupakan komponen aktif dalam tumbuhan 

yang telah banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk penyakit diabetes, gangguan 

menstruasi, antibakteri dan antivirus (Robinson, 1995). Di bidang farmasi, steroid banyak 

dimanfaatkan terkait fungsinya pada hormon reproduksi (Savithramma et al., 2011). Di 

bidang farmasi dan medis, flavonoid berfungsi sebagai antimikroba, antivirus, antioksidan, 

antihipertensi, merangsang pembentukan estrogen dan mengobati gangguan fungsi hati 

(Robinson, 1995). Lima bentuk flavonoid, yaitu myrciacitrin I-V yang diisolasi dari daun 

Myrcia multiflora D.C (Myrtaceae) semuanya menunjukkan aktivitas antidiabetes (Jung, et 

al., 2006). Doughari (2012) yang menyebutkan bahwa, saponin memiliki aktivitas 

hipolipidemik dan antikanker. 

 

1. Alkaloid 

Alkaloid adalah senyawa - senyawa organik yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, 

bersifat basa dan penyusunannya adalah karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Alkaloid 

terdistribusi secara luas pada tanaman. Alkaloid dihasilkan oleh banyak organisme mulai dari 

bakteri, fungi, tumbuhan, dan hewan. Istilah alkaloid berarti alkali karena dianggap bersifat 

basa, senyawa ini diperoleh dari mengekstraksi bahan tumbuhan memakai air yang 

diasamkan dengan melarutkan alkaloid sebagai garam, atau bahan tumbuhan dapat dibasakan 

dengan natrium karbonat dan basa bebas diekstraksi dengan pelarut organik seperti kloroform 

dan eter. Kebanyakan alkaloid menunjukan aktivitas fisiologis tertentu sehingga metabolit 

sekunder ini banyak digunakan sebagai obat. 

2. Flavanoid 

Flavonoid merupakan salah satu dari sekian banyak senyawa metabolit sekunder yang 

dihasilkan oleh suatu tanaman, yang biasa dijumpai pada bagian daun, akar, kayu, kulit, 

tepung sari, bunga dan biji. Flavonoid adalah kelompok senyawa yang banyak ditemui di 

alam, struktur molekul sederhana dan tersebar luas baik pada tumbuhan tingkat tinggi 

maupun rendah. Penelitian mengenai senyawa flavonoid seringkali dikaitkan dengan manfaat 

senyawa tersebut untuk kehidupan sehari - hari.  

Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon, dimana dua cincin benzene terikat pada suatu 

rantai propan. Beberapa flavonoid mempunyai sifat antiinflamasi, antihepatotoksik, 

antitumor, antibakteri, serta antioksidan(Achmad, 1986; Sarker dan Nahar,2009). 

 

3. Saponin 

Steroid adalah gugus senyawa yang mengandung sebuah struktur dengan empat cincin 

yang dikenal sebagai inti steroid. Senyawa steroid umunya berbentuk kristal berwarna putih, 

mempunyai titik lebur yang tinggi, dan mempunyai serapan pada daerah spectrum UV sekitar 

205-280 nm. Steroid dapat berupa senyawa alkohol, aldehid, keton dan asam karboksilat 

yang tersebar luas dalam makhluk hidup dan umumnya termasuk dalam fraksi lipid. Menurut 
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fungsi fisiologisnya terdapat steroid secara garis besar dibagi menjadi : Golongan sterol, 

golongan asam empedu, golongan hormon, golongan saponin dan golongan glikosida jantung 

(Mursyidi, 1990). 

Menurut Harborne (2007), Steroid terutama dianggap sebagai hormon kelamin, asam 

empedu. Senyawa steroid banyak ditemukan dalam jaringan tumbuhan serta terdapat dalam 

bentuk bebas dan sebagai glikosida sederhana. 

4. Terpenoid 

Kata terpenoid mencakup sejumlah besar senyawa tumbuhan dan istilah ini digunakan 

untuk menunjukan bahwa secara biosintesis semua senyawa tumbuhan itu berasal dari 

senyawa yang sama. Terpenoid terdiri atas beberapa macam senyawa, mulai dari komponen 

minyak atsiri, yaitu monoterpena dan seskuiterpena yang mudah menguap, diterpena yang 

lebih sukar menguap sampai ke senyawa yang tidak menguap yaitu triterpenoid dan sterol 

serta pigmen karotenoid (Harborne, 2007). 

 

5. Tanin 

Menurut Harborne (2007), tanin terdapat luas dalam tumbuhan berpembuluh, dalam 

angiospermae terdapat khusus dalam jaringan kayu. Pada kenyataannya sebagian besar 

tumbuhan yang banyak bertanin dihindari oleh hewan pemakan tumbuhhan karena rasanya 

yang sepat. 

Tanin sering terdapat dalam buah yang tidak masak, dan menghilang ketika buah 

masak. Dipercaya bahwa tannin dapat memberikan perlindungan terhadap serangan mikroba.  

Secara kimia terdapat dua jenis utama tannin yang tersebar tidak merata dalam dunia 

tumbuhan. Menurut Sarker dan Nahar ( 2009), tanin dapat diklasifikasikan kedalam 2 

kelompok utama yaitu tannin yang dapat di hidrolisis (tanin terhidrolisis) dan tannin 

terkondensasi. Pada reaksi dengan asam atau enzim, tanin terhidrolisis pecah menjadi 

senyawa-senyawa yang lebih sederhana, sementara tanin terkondensasi menghasilkan 

kompleks produk yang tidak larut air. 

 

C. Ekstraksi 

Salah satumetode yang 

digunakanuntukpenemuanmengambilsenyawametabolitsekuneradalahmetodeekstraksi.Pemili

hanmetodeekstraksitergantungpadasifatbahandansenyawa yang akandiisolasi. 

Sebelummemilihsuatumetode, target ekstraksiperluditentukanterlebihdahulu. Ada beberapa 

target ekstraksi, diantaranya (SarkerdanNahar 2009):  

 Senyawabioaktif yang tidakdiketahui. 

 Senyawa yang diketahuiadapadasuatuorganisme. 

 Sekelompoksenyawadalamsuatuorganisme yang berhubungansecarastruktural. 
Dalam mendapatkan senyawa metabolit sekunder terutama yangberasal dari tumbuhan ada 

beberapa jenis ekstraksi yang dapat digunakan, adapun sebagai berikut: 

1. Maserasi 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini 

sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri (Agoes,2007). Metode ini dilakukan 

dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang 

tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan 

antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah 

proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari 

metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, 

dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja 
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sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari 

rusaknya senyawa – senyawa yang bersifat termolabil. 

 

 

2. Perkolasi 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah 

perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut 

ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian 

bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. 

Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut 

akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut 

dan memakan banyak waktu. 

 

3. Reflux dan Destilasi Uap 

Padametode reflux, sampel di-masukkanbersamapelarutkedalamlabu yang 

hubungkandengankondensor.Pelarutdipanaskanhinggamencapaititikdidih.Uapterkondensasid

ankembalikedalamlabu. Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan 

untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama 

pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling 

bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari kedua 

metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 2006). 

 

D. Pemisahan Senyawa 

Pemisahan digunakan untuk mendapatkan dua atau lebih produk yang lebih murni 

dari suatu campuran senyawa kimia. Sebagian besar senyawa kimia ditemukan di alam dalam 

keadaan yang tidak murni. Biasanya, suatu senyawa kimia berada dalam keadaan tercampur 

deengan senyawa lain. Untuk beberapa kepentingan baik sintesis atau isolasi senyawa maka 

pemisahan senyawa dibutuhkan. Adapun beberapa cara berikut untuk melakukan pemisahaan 

senyawa: 

 

1. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan kromatograsi kolom pada prinsipnya sama. 

Apabila suatu cuplikan yang merupakan campuran dari beberapa komponen yang diserap 

lemah oleh adsorben akan keluar lebih cepat bersama eluen, sedangkan komponen yang 

diserap kuat akan keluar lebih lama (Hostettman,1995). Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

adalah salah satu kromatografi padat-cair yang fase diamnya direkatkan pada lempengan tipis 

alumunium atau kaca. KLT digunakan untuk mengidentifikasi komponen dan mendapatkan 

eluen yang tepat untuk kromatografi kolom dan kromatografi cair vakum. Keuntungan 

menggunakan metode ini adalah dapat memisahkan senyawa yang sangat berbeda seperti 

senyawa organik dan anorganik dalam waktu singkat menggunakan alat yang tidak terlalu 

mahal. Metode ini kepekaannya cukup tinggi dengan jumlah cuplikan beberapa mikrogram. 

Kelebihan metode ini jika dibandingkan dengan kromatografi kertas adalah dapat digunakan 

pereaksi asam sulfat pekat yang bersifat korosif, sedangkan kelemahannya adalah harga Rf  

yang tidak tetap (Hostettman, 1995). 

Komponen-komponen senyawa yang dianalisis dapat dipisahkan dan dibedakan berdasar 

nilai Rf(Retention Factor/ Faktor Retensi). Faktor retensi didefinisikan sebagai perbandingan 

jarak perjalanan suatu senyawa dengan jarak perjalanan suatu pelarut (eluen) pada waktu 

yang sama. 
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Harga Rftergantung pada beberapa parameter yaitu sistem pelarut, adsorben (ukuran butir, 

kandungan air, ketebalan), jumlah bahan yang ditotolkan pada plat dan suhu (Khopkar, 

1990). 

 

2. Fraksinasi 

Ekstrakawalmerupakancampurandariberbagaisenyawa.Ekstrakawalsulitdipisahkanmel

aluiteknikpemisahantunggaluntukmengisolasisenyawatunggal.Olehkarenaitu, 

ekstrakawalperludipisahkankedalamfraksi yang memilikipolaritasdanukuranmolekul yang 

sama. Fraksinasidapatdilakukandenganmetodeektraksicair-

cairataudengankromatograficairvakum (KCV), kromatografikolom (KK), size exclution 

chromatography (SEC), solid-phase extraction (SPE) ( SarkerdanNarker, 2006). 

3. MPLC (Medium Pressure Liquid Chromathography) 

MPLC merupakan salah satu teknik preparative dari kromatografi kolom. Analis 

dilakukan menggunakan tekanan yang rendah untuk mengidentifikasi partikel yang sangat 

kecil sekalipun dengan menggunakan fasa yang diam. MPLC dikenalkan pada tahun 1970 

yang merupakan teknik sangat efisien untuk menganalis senyawa oganik pada saat 

itu(Hosttmann dan Trreaux, 2000). 

Sistem kerja alat MPLC hampir sama dengan teknik pemisahan pada kolom 

kromatografi gravitasi, tetapi keduannya berbeda pada kondisi kerja dimana MPLC dibantu 

oleh pompa yang menimbulkan tekanan sedang untuk mendorong fasa gerak melewati 

kolom. Bagian dari alat MPLC dapat terlihat pada gambar 2.  

 
Gambar 2. Bagian alat MPLC 

 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu danTempat Penelitian 

Penelitian inidilakukan pada bulan Oktober 2016 hinggaFebuari 2017, bertempat di 

Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia dan  UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra 

Inovasi Teknologi Universitas Lampung, Universitas Lampung.Proses fraksinasidengan 

MPLC dilakukan di UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi Universitas 

Lampung.  

1. Alat – alat yang digunakan 

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat – alat gelas, botol fraksi, 

pipet tetes, satu set alat destilasi, satu set alat kromatografi kolom (KK), satu set alat KLT, 

vacum rotator evaporator, lampu UV, MPLC (Medium Pressure Liquid Chromatography) 
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(Buchi/Sepacoterm)dengan kolom C18 dan dilengkapi dengan detektor photo diode array 

(PDA). 

2. Bahan-bahan yang digunakan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah batangAnredera cordifolia yang 

telah dikeringkan dan dihaluskan, diperoleh dari pekarangan perumahan Kompleks Perumnas 

Way Kandis Bandar Lampung pada bulan Oktober 2016. Pelarut yang digunakan untuk 

ekstraksi, kromatografi, dan proses MPLC berkualitas teknis yang telah didestilasi. Bahan 

kimia yang dipakai meliputi akuades, etil asetat, metanol, diklorometana, n-heksana,aseton, 

serium sulfat 1,5% dalam asam sulfat2N, silika gel Merck G60 KK, silika gel Merck 60 (35-

70 Mesh) untuk KKG, untuk KLT digunakan plat KLT silika gel Merck kiesegal 60 F254 0,25 

mm, Cosmosil 75C18 - OPN, silika, plat KLT C18, plat KLT silika, alumunium foil. 

C. Prosedur Penelitian 

1. Pengumpulan dan persiapan sampel 

Batang tumbuhan  A. cordifolia(3 kg)dibersihkan dari kotoran yang menempel, 

kemudian dikering-anginkan dan dihaluskan hingga menjadi serbuk. 

2. Isolasi dan Ekstraksi  

Sebanyak 2 Kg serbuk batang A. cordifolia yang telah dihaluskan, dimaserasi dengan 

pelarut non polar n-heksana terlebih dahulu selama 3x24 jam kemudian dilanjutkan dengan 

menggunakan pelarut etil asetat selama 3x24 jam dan terakhir maserasi menggunakan pelarut 

polar metanol selama 24 jam dengan tiga kali pengulangan. Ketiga ekstrak  yang 

diperolehdisaring kemudian dipekatkan dengan menggunakan penguap putar vakum (rotary 

evaporator). 

 

2. Pemisahan dan Pemurnian 

Ekstrak pekat metanol yang telah kering ditimbang massanya, lalu difraksinasi dengan 

menggunakan kromatografi kolom C18 dengan menggunakan eluen metanol : air 7: 3 

kemudian dilakukan pemisahan antara filtrat dan klorofil. Selanjutnya di KLT menggunakan 

plat preparatif C18  untuk melihat pola pemisahan komponen-komponen senyawa yang 

terdapat dalam filtrat hasil fraksinasi. Filtrat yang didapat, dikeringkan menggunakan rotary 

evaporator.KLT dilakukan sebelum dan sesudah dilakukan fraksinasi menggunakan sistem 

campuran eluen menggunakan pelarut diklorometana dan metanol.Hasil kromatogram 

tersebut kemudian disemprot menggunakan larutan serium sulfat untuk menampakkan 

bercak/noda dari komponen senyawa tersebut.Setiap fraksi yang menghasilkan pola 

pemisahan dengan Rf (Retention factor) yang sama pada kromatogram (Khopkar, 1990). 

Fraksi ekstrak yang telah bersih dari pengotor dilarutkan menggunakan metanol kemudian 

difraksinasi dengan metode MPLC dengan menginjeksi 1 ml fraksi ekstrak  menggunakan 

kolom C18 dielusi secara gradien dengan eluen MeOH : H2O (7:3). Hasil fraksi yang 

diperoleh dari proses MPLC (Medium Pressure Liquid Chromathography) dipisahkan 

bedasarkan fraksi yang memiliki puncak pada kromatogram. Selanjutnya fraksi yang 

memiliki puncak tersebut dikeringkan menggunakan vacum rotator evaporator. Setelah itu, 

fraksi yang telah mengering kembali dilarutkan dengan sedikit metanol dan dilakukan KLT 

(Kromatografi Lapis Tipis). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Ekstraksi 

Bagian batang tumbuhan binahong yang telah dikumpulkan sebanyak 3 Kg kemudian 

dilakukan preparasi dengan cara dipotong-potong menjadi bagian kecil dan dilakukan 

penjemuran selama 1 minggu. Proses penjemuran untuk mengurangi kadar air pada kulit 

batang, mencegah perubahan kimia, dan untuk mempermudah proses penggilingan. 

Selanjutnya, kulit batang tumbuhan binahong yang telah kering digiling menjadi serbuk yang 
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bertujuan memperluas permukaan sampel sehingga mempermudah proses ekstraksi. 

Diperoleh serbuk batang tumbuhan binahong sebanyak 2 Kg yang kemudian diekstraksi 

secara maserasi. Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara 

ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan dengan 

memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup 

rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara 

konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman (Agoes, 2007). 

Serbuk batang yang telah diperoleh sebanyak 2 Kg dimaserasi menggunakan beberapa 

pelarut polar metanol, pelarut non polar n-heksana, dan pelarut semipolar etil asetat yang 

masing – masing selama 3×24 jam. Filtrat hasil dari maserasi kemudian dipekatkan dengan 

vacum rotary evaporator pada suhu 45 – 50
0
C dengan laju putaran 110 – 150 rpm. Dari 

proses pemekatan ini diperoleh ekstrak kasar metanol (45g), n-heksana (20 g), dan etil asetat 

(18 g). Bedasarkan penelitian yang dilakukan Ratu, dkk., (2016), ekstrak metanol 

menunjukan efek antioksidan yang baik dibandingkan dengan ekstrak n-heksana dan 

etilasetat, sehingga pada penelitian ini dipilih ektrak metanol untuk difraksinasi dan dicari 

kondisi optimum pemisahan yang terbaik mengunakan teknik MPLC. Target senyawa pada 

penelitian ini adalah senyawabahan alam jenis flavonoid yang merupakan senyawa polar 

sehingga dipilihekstak metanol yang bersifat polar. Masing-masing ekstrak kasar 

dianalisismenggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) untuk melihat 

polapemisahan komponen-komponen senyawanya (Gambar 3). 

 
(a)  (b) (c) 

Gambar 3. Hasil KLT Ekstrak kasar Etil Asetat (a); Ekstrakn- Heksana (b);  Ekstrak kasar 

Metanol (c) dengan eluen Etil Asetat :n- Heksana(3:7) 

 

Pada gambar terlihat bahwa pada ekstrak metanol terdapat pemisahan komponenyang paling 

baik diantara ekstrak pada heksana dan etil asetat. Sehingga padapenelitian ini menggunakan 

ekstrak metanol untuk difraksinasi lebih lanjut. 

 

2. Pemisahan dan Pemurnian 

Ekstrak kasar metanol hasil maserasi masih terdapat beberapa komponen yang dapat 

menggangu proses selanjutnya yaitu seperti zat pengotor berupa klorofil, sehingga perlu 

dihilangkan menggunakan analisis kromatografi kolom fasa terbalik menggunakan fasa diam 

C18 dan fasa gerak Metanol : Air 7:3. Pada saat proses ini maka klorofil dan pengotor 

lainnya akan tertahan pada kolom yang terlihat perubahan warna kolom menjadi warna hijau 

(Gambar 4a) sedangkan fraksi target akan terelusi keluar menghasilkan larutan bewarna 

kecokelatan (Gambar 4b).  
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(a)                 (b) 

Gambar 4.Kolom C18 (a). Hasil ekstrak yang terbebas dari klorofil (b) 

 

Hasil ekstrak yang terbebas dari klorofil akan dianalis secara KLT (Kromatografi 

Lapis Tipis) menggunakan plat C18 dengan eluen metanol 100% untuk memastikan senyawa 

target berupa flavonoid tidak tertinggal bersama klorofil dan pengotor dalam kolom. Hasil 

KLT ditunjukan Gambar 5. 

 
Gambar 5. Hasil KLT ekstrak kasar metanol menggunakan eluenmetanol 100% dan plat 

KLT C18 

 

Hasil KLT mengindikasi bahwa  senyawa yang terkandung pada ekstrak kasar 

metanol merupakan senyawa flavonoid karena memiliki nilai RF yang sebesar 0,7. Nilai Rf 

tersebut masuk dalam renge nilai RF senyawa flavonoid yaitu antara 0,2 – 0,75 (Mursidi, 

1990). Bedasarkan hasil ini juga dapat diketahui dari letak noda yang berada di atas yang 

dapat menentukan dalam proses MPLC (Medium Pressure Liquid Chromathography) yang 

akan dilakukan dengan menggunakan kolom fase diam C18. Keberadaan noda pada bagian 

atas ini dapat diketahui bahwa pada saat dilakukan proses fraksinasi dengan menggunakan 

MPLC (Medium Pressure Liquid Chromathography) senyawa yang bersifat polar akan 

muncul lebih dulu karena senyawa non polar akan tertahan oleh kolom C18 yang bersifat non 

polar. Kemudian pada saat melakukan proses fraksi secara MPLC (Medium Pressure Liquid 

Chromathography) ekstrak yang digunakan hanya sebanyak 10 mL dan sisanya disimpan di 

dalam lemari es.  

 

3. Fraksinasi  

Kemudian sebanyak 2 mL ekstrak binahong yang telah dibersihkan dari pengotornya 

diinjeksi ke dalam alat MPLC (Medium Pressure Liquid Chromathography) untuk 

melakukan proses analisis secara fraksinasi dan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali.  

Fraksinasi secara MPLC dilakukan dengan menggunakan fasa diam C18 dan dielusi dengan 

gradien menggunakan fase gerak MeOH : H2O (7:3) Hasil fraksinasi secara MPLC dapat 

terlihat pada gambar 6. 
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Gambar 6. Kromatogram MPLC gradien MeOH : H2O (7 : 3) 

 

Hasil kromatogram menunjukan bahwa senyawa utama memberikan serapan pada 

daerah 220 nm menunjukan adanya serapan karbonil dan pada 254 nm yang menunjukan 

adanya ikatan terkonjugasi atau aromatik pada waktu retensi 1 menit sampai 4 menit 30 detik. 

Hasil ini menunjukan bahwa sifat dari ekstrak binahong berupa senyawa polar. Kemudian 

hasil fraksinasi yang diperoleh dikelompokan menjadi 3 bagian besar, yang mana bagian I 

terdiri dari fraksi sebelum puncak, yaitu fraksi nomor 1 hingga nomor 3. Bagian II terdiri dari 

fraksi yang memiliki puncak, yaitu fraksi nomor 4 hingga nomor 17. Terakhir adalah bagian 

III yang terdiri dari fraksi setelah puncak, yaitu fraksi nomor 18 hingga 41. Kemudian hasil 

fraksinasi yang memiliki puncak dikeringkan menggunakan vacum rotary evaporator yang 

akan kembali diencerkan dengan metanol yang berguna untuk identifikasi secara KLT. 

Setelah diencerkan menggunakan metanol dipilih fraksi yang memiliki puncak pada 

kromatogram yang telah diperoleh sebelumnya (Gambar 6) untuk identifikasi secara KLT 

menggunakan eluen etanol : heksena (3 : 7). Hasil KLT terlihat seperti pada gambar 7. 

 
(a)           (b) 

Gambar 7. Hasil KLT pada sinar UV 254 nm (a) Hasil visualisasi KLT dengan CeSO4 (b). 

Hasil KLT ini memperjelas bahwa terdapat senyawa yang diinginkan, yaitu senyawa 

flavonoid. Terlihat dari noda yang terbentuk yang berada dibawah plat yang menandakan 

senyawa bersifat polar, karena pada proses KLT ini digunakan plat silika yang bersifat polar 

sehingga menyebabkan noda yang terbentuk berada di bawah karena senyawa yang 

diidentifikasi bersifat polar. 

 

KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil kerja praktik berikut ini adalah sebagai berikut: 

1. Fraksi metanol memiliki pemisahaan komponen senyawa yang lebih baik dibandingkan 

dengan fraksi etil asetat dan fraksi heksena. 

2. Hasil KLT ekstrak kasar metanol mengindikasi bahwa senyawa yang terkandung 

adalah flavonoid dengan nilai Rf sebesar 0,7. 

3. Hasil dari proses MPLC (Medium Pressure Liquid Chromathography) menghasilkan 

fraksi sebanyak 39 fraksi. 
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4. Hasil kromatogram proses MPLC (Medium Pressure Liquid Chromathography) 

menunjukan puncak pada fraksi ke 4 sampai dengan 17. 

5. Hasil KLT fraksinasi ke 4 sampai dengan 17 menunjukan senyawa yang bersifat polar 

yang ditunjukan pada letak noda yang berada dibawah saat menggunakan plat silika. 
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ABSTRACT 

Esters are organic compounds that are very useful, can be 

transformed into a diversity of other compounds. The purpose of this 

research was to identify the ester compounds of non-polar extract of 

the bark of mahkota dewa. Analysis of n-hexane extract from mahkota 

dewa bark had been carried out by using GC-MS. The result of GC 

separation revealed that n-hexane extract contains 7 component but 

only 6 component were identified. Based on  the GC-MS library 

prediction, compounds from peak 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 respectively were 

analysed as hexadecanoic acid, methyl ester  (1), 9-octadecenoic acid 

(Z)-, methyl ester (2), 8,11 octadecadienoic acid, methyl ester (3), 

9,12 octadecadienoic acid (Z,Z)-, methyl ester (4), 9,11 

octadecadienoic acid (E,E)-, methyl ester (5), 9,12 octadecadienoic 

acid (E,E)-, methyl ester (6). Unfortunately the first peak unidentified. 

All the compounds were ester compounds which 4-7 components have 

ion [M]
+
 at m/z 294 which was an isomer. Component 4 and 6  were 

structural isomer, while the component 5 and 7 were geometric 

isomers. 

 

Key words : mahkota dewa bark, Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl),Thymelaeaceae, 

ester, GC-MS 

PENDAHULUAN 

Tumbuhan mahkota dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.) yang termasuk 

famili Thymelaeaceae cukup banyak ditemukan di Indonesia. Tumbuhan mahkota dewa 

tergolong pohon yang dapat hidup di berbagai kondisi, dari dataran rendah sampai dataran 

tinggi. Tumbuhan ini dapat ditanam di tanah pekarangan atau kebun, dapat juga di dalam pot. 

Budidaya pohon mudah dilakukan secara vegetatif dan generatif. Umurnya dapat mencapai 

puluhan tahun (Harmanto, 2005). 

Tumbuhan mahkota dewa yang berasal dari Papua ini diyakini berkhasiat untuk 

mengobati sakit lever, ginjal, hipertensi, jantung, kencing manis, asam urat, rematik, eksim, 

disentri, batu dan demam (Rohyami, 2008). Menurut Harmanto (2005) secara empiris kulit 

batang mahkota dewa telah digunakan sebagai obat kanker tulang.   

Taksonomi dari tumbuhan mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) adalah sebagai 

berikut ; 

Divisio              : Spermatophyta 

Sub. Divisio      : Angiospermae 

Kelas                 : Dicotyledoneae 

Sub. Kelas         : Archichlamydeae 

mailto:wati.susila@ymail.com
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Ordo                  :  Thymelaeales 

Famili               :  Thymelaeaceae 

Genus                :  Phaleria 

Species           :  Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl. (Manitto, 1980) 

Tumbuhan ini mempunyai nama ilmiah lain yaitu Phaleria papuana warb var 

wichnanmi (val) Back karena berasal dari Papua. Nama dagang dalam bahasa Inggris disebut 

Crown of God. Nama daerah tumbuhan ini di Sumatera (Melayu) dan Depok adalah 

simalakama. Di Jawa disebut makutadewa, makuto rajo, makuto ratu, makuto mewo.        

Penelitian tentang mahkota dewa telah banyak dilakukan, tetapi kebanyakan hanya 

tentang uji bioaktivitas (anti mikroba, brine shrimp, sitotoksik, antikanker, farmakologi dan 

aktivitas antioksidan) dari ekstrak buah, biji dan daun. Lisdawati dkk., (2007) telah meneliti 

aktivitas antioksidan dari berbagai fraksi ekstrak daging buah dan kulit biji mahkota dewa.  

Menurut Lisdawati (2007), mahkota dewa merupakan salah satu tumbuhan tradisional 

Indonesia yang masih belum memiliki acuan informasi yang lengkap guna pemanfaatan 

secara optimal. Informasi atau literatur tentang kandungan kimia mahkota dewa ini masih 

terbatas dan kebanyakan informasi tentang uji bioaktivitas (uji anti mikroba, brine shrimp, uji 

sitotoksik, uji farmakologi dan uji aktivitas antioksidan) dari ekstrak biji  dan buah yang 

merupakan bahan baku obat.  

Senyawa benzofenon glikosida (Gambar 1) merupakan senyawa yang telah diisolasi 

dari kulit batang mahkota dewa (Winarno dan Katrin, 2009). Selain itu sudah diisolasi pula 

makronon, lignan (Gambar 2) dari kulit batang mahkota dewa oleh Susilawati et. al, (2012). 

Senyawa yang diisolasi dari buah mahkota dewa sudah banyak sedangkan dari kulit batang 

baru diisolasi 2 atau 3 senyawa, sehingga kulit batang mahkota dewa masih mungkin untuk 

diteliti lebih lanjut. 

Ester adalah senyawa organik yang sangat berguna, dapat diubah menjadi anekaragam 

senyawa lain, antara lain  menjadi asam karboksilat, alkohol, anhidrida asam, halida asam 

dan ester berlainan. Ester lazim dijumpai  dalam alam. Ester atsiri menyebabkan aroma yang 

sedap dalam banyak buah dan parfum (Fessenden dan Fessenden, 1995) 

       Dalam sebuah spektrometer suatu sampel dalam keadaan gas dibombardir dengan 

elektron yang berenergi cukup untuk mengalahkan potensial ionisasi senyawa itu. Tabrakan 

antara sebuah molekul organik dan salah satu elektron berenergi tinggi menyebabkan 

lepasnya sebuah elektron dari molekul itu dan terbentuk suatu ion organik. Ion organik yang 

dihasilkan oleh pembombardiran elektron berenergi tinggi tidak stabil dan pecah menjadi 

fragmen kecil baik berbentuk radikal maupun ion-ion lain. Dalam sebuah spektrometer massa 

yang khas, fragmen yang bermuatan positif ini akan dideteksi. Bagaimana suatu molekul atau 

ion pecah menjadi fragmen-fragmen bergantung kepada kerangka karbon dan gugus 

fungsional yang ada. Karena itu, struktur dan massa fragmen memberikan petunjuk mengenai 

struktur molekul induknya (Fessenden dan Fessenden, 1995).    

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi senyawa ester dari ekstrak 

non polar kulit batang mahkota dewa dengan GC-MS Sedangkan manfaat dari penelitian ini 

adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

kimia organik bahan alam.  
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METODE PENELITIAN 

1. Pengambilan Sampel 

      Sampel diambil di sekitar kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tumbuhan 

diidentifikasi sebagai mahkota dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.) di Laboratorium 

Taksonomi Tumbuhan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. 

 

2. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan: 

        Alat-alat gelas yang biasa digunakan di laboratorium, neraca analitik, seperangkat alat 

destilasi sederhana, maserator (panci infus), evaporator Buchii (R-124), corong pisah, kertas 

Whatman no 1, GC-MS-QP2010S Shimadzu  

 

Bahan-bahan yang diperlukan: 

       Sampel kulit batang mahkota dewa, metanol (teknis, didestilasi dan p.a), n-heksana 

(teknis, didestilasi), etil asetat (teknis, didestilasi), kloroform p.a (Merck), etanol (Merck), 

FeCl3 (Merck), asam asetat anhidrid (Merck), asam sulfat (Merck). 

  

3. Prosedur Kerja 

  Persiapan sampel 

       Sampel kulit batang mahkota dewa dibersihkan, dipotong kecil-kecil dan dikeringkan 

selama beberapa hari dalam ruangan terbuka, setelah kering sampel tersebut siap untuk 

perlakuan selanjutnya. Sampel kulit batang yang dimaksud adalah kulit pada batang yang 

besar saja, tidak termasuk kulit pada cabang atau ranting. 

Ekstraksi 

        Sampel kulit batang mahkota dewa yang telah dikering anginkan selama beberapa 

hari diekstraksi secara maserasi menggunakan metanol selama 7 jam pada 60 
o
C kemudian 

dibiarkan semalam pada suhu kamar. Kemudian ekstrak metanol kasar didekantasi, disaring 

dan dipekatkan dengan evaporator rotasi untuk menguapkan pelarut sehingga diperoleh 

ekstrak metanol kasar pekat. 

        Ekstraksi cair-cair dilakukan menggunakan corong pisah berturut-turut dengan n-

heksana, kloroform dan etil asetat. Ekstrak n-heksana, ekstrak kloroform, ekstrak etil asetat 

dan ekstrak metanol kemudian dievaporasi dengan evaporator rotasi untuk menghasilkan 

ekstrak kering.  

Pengerjaan ekstraksi lengkap dari kulit batang mahkota dewa adalah sebagai berikut : 

Kulit batang mahkota dewa kering sebanyak 1 kg dimaserasi dengan metanol di dalam panci 

infus selama 7 jam pada 60 
o
C kemudian dibiarkan semalam pada suhu kamar. Setelah 

disaring dan didekantasi ekstrak diuji dengan FeCl3 menunjukkan warna biru kehitaman yang 

mengindikasikan adanya fenolat.  Ampas dimaserasi sampai 3 kali sehingga menghasilkan 

11,5 L ekstrak metanol kasar. Ekstrak hari ke-4 dites dengan FeCl3 sudah negatif fenolat, 

sehingga maserasi dianggap selesai. Ekstrak metanol kasar kemudian dipekatkan dengan 

evaporator rotasi hingga volume total 500 mL. 

       Ekstrak metanol kasar pekat diekstraksi dalam corong pisah dengan 500 mL n-

heksana. Ekstrak n-heksana yang berada di lapisan atas dipisahkan dan diuji dengan LB 

menunjukkan warna biru yang berarti positif steroid. Ekstraksi dilakukan sampai 4 kali 

sehingga dihasilkan ekstrak n-heksana 2 L. Ekstrak pengulangan ke-5 dites dengan LB sudah 

negatif steroid, sehingga ekstraksi dengan n-heksana dihentikan. 

 Ekstrak metanol kasar (400 mL) diekstraksi dengan 400 mL kloroform. Antara 

lapisan metanol dan lapisan kloroform dapat diciptakan bidang batas dengan penambahan 
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100 mL aquades. Ekstrak kloroform berada di bagian bawah sedangkan lapisan metanol di 

bagian atas. Ekstrak kloroform diuji dengan pereaksi FeCl3 menunjukkan positif fenolat. 

Ekstraksi dengan kloroform diulangi 2 kali lagi, masing-masing dengan 200 mL kloroform. 

Ekstrak pengulangan ke-4 sudah negatif fenolat sehingga ekstraksi dianggap selesai. 

Ekstrak metanol kasar (130 mL) diekstraksi dengan 500 mL etil asetat. Antara lapisan 

metanol dan lapisan etil asetat dapat diciptakan bidang batas dengan penambahan 100 mL 

aquades Ekstrak etil asetat berada di lapisan atas, ekstrak metanol  berada dilapisan bawah. 

Ekstrak etil asetat diuji dengan pereaksi FeCl3 menunjukkan positif fenolat. Ekstraksi dengan 

etil asetat diulangi sampai 3 kali, masing-masing dengan 100 mL etil asetat. Ekstrak 

pengulangan ke-4 sudah negatif fenolat sehingga ekstraksi dianggap selesai.  

 

Uji fitokimia 

       Uji fitokimia dilakukan terhadap ekstrak n-heksana, ekstrak kloroform, ekstrak etil 

asetat dan ekstrak metanol. Pengerjaan dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Pemeriksaan fenolat dan polifenolat 

       Ekstrak yang akan diperiksa dimasukkan ke dalam plat tetes kemudian ditambahkan 

beberapa tetes larutan FeCl3 (5% dalam air atau etanol). Pewarnaan biru atau biru ungu 

memberikan indikasi positif fenolat. Adanya endapan coklat menunjukkan senyawa 

polifenolat. 

Pemeriksaan triterpenoid/steroid dengan reagen Lieberman -Burchard 

 Ekstrak yang akan diperiksa dimasukkan ke dalam plat tetes kemudian ditambahkan 

asam asetat anhidrida (2-3 tetes), diaduk perlahan beberapa saat sampai kering, kemudian 

ditambahkan asam sulfat pekat (1-2 tetes) dan diamati pewarnaan yang timbul. Pewarnaan 

merah atau merah ungu memberikan indikasi triterpenoid sementara pewarnaan hijau-biru 

untuk steroid.  

(Silva dkk., 1998, Wagner dkk., 1984). 

Ekstrak metanol kasar yang  diperoleh pada kulit batang mahkota dewa adalah 

(3,84%). Persentase ekstrak tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan berat ekstrak 

terhadap berat kering sampel. Ekstrak metanol kasar tersebut diekstraksi cair-cair dengan 

pelarut n-heksana, kloroform dan etil asetat sehingga diperoleh ekstrak n-heksana, ekstrak 

kloroform, ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol. Berat dan persentase ekstrak yang 

dihasilkan dari kulit batang mahkota dewa disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1.  

Berat dan persentase ekstrak yang dihasilkan dari 1 kg sampel kulit batang MD. 

E. MeOH kasar E. n-heksana E. CHCl3 E. EtOAc  E. MeOH 

38,35 g 

 

3,84% 

 7,5 g 

 

0,75% 

15 g 

 

1,50% 

7,35 g 

 

0,74% 

8,5 g 

 

0,85% 

 

A. Identifikasi Ekstrak n-heksana Kulit batang Mahkota Dewa 

        Identifikasi terhadap ekstrak n-heksana kulit batang mahkota dewa telah dilakukan 

dengan GC-MS. Kromatogram GC ekstrak n-heksana kulit batang mahkota dewa (Gambar 4) 

menunjukkan bahwa ekstrak n-heksana bagian tumbuhan ini mengandung 7 komponen, 6 

diantaranya dapat diidentifikasi yang berupa ester metil asam lemak. Hasil identifikasi 

disajikan pada Tabel 2.  
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Kromatogram GC pada gambar 3 ini kurang bagus karena puncak lambat keluar. Hal 

ini dapat diatasi dengan mempercepat waktu retensi.  Kecepatan (laju alir) pada alat GC dapat 

diatur dengan meningkatkan temperatur (temperatur kolom, temperatur injeksi), tekanan dan 

lain-lain.  

Pada ekstrak n-heksana kulit batang mahkota dewa terkandung 3 komponen utama 

yaitu asam 9,12 oktadekadienoat (Z,Z) ester metil (40,20%) dan ester metil asam 8,11  

oktadekadienoat  (24,97%) serta ester metil asam 9,12 oktadekadienoat (19,15%). Hal yang 

menarik adalah bahwa komponen 4-7 dari ekstrak ini memiliki ion [M]
+
 pada m/z 294 yang 

merupakan isomer. Komponen 4 dan 6 merupakan isomer struktural, sedangkan komponen 5 

dan 7 merupakan isomer geometri (cis, trans).  

B. Kajian senyawa-senyawa yang terdapat pada ekstrak n-heksana kulit batang  

mahkota dewa  

 Senyawa-senyawa yang diidentifikasi pada ekstrak n-heksana kulit batang mahkota 

dewa terdiri atas ester karboksilat. Puncak ion molekular dari ester metil dari asam alifatik 

berantai lurus kadang jelas/nyata. Puncak ion molekular lemah dalam range 130-200 tetapi 

lebih intens melebihi range ini.  

Menurut Cresswell dkk., (2005) puncak paling karakteristik dihasilkan dari penataan 

ulang Mc Lafferty dan pemutusan 1 ikatan yang dipindahkan dari gugus C=O. Jadi ester 

alifatik dari asam alifatik tidak bercabang pada Cα memberikan puncak kuat pada m/z = 74 

yang mana secara fakta adalah puncak dasar dari ester metil rantai lurus dari C6-C26. Puncak 

kuat pada m/z = 74 ini terdapat pada komponen 2 pada ekstrak n-heksana kulit batang 

(Gambar 4)  

Tabel 2.  

Hasil identifikasi ekstrak n-heksana kulit batang mahkota dewa dengan GC-MS 

Komponen TR % Area M
+
 Senyawa 

2. 23,975 2,58 270 ester metil asam heksadekanoat 

3. 25,861 6,05 264 (Z) ester metil asam 9-oktadekenoat  

4. 26,299 24,97 294 ester metil asam 8,11 

oktadekadienoat 

5. 26,366 40.20 294 (Z,Z) ester metil asam 9,12 oktadeka 

dienoat  

6. 26,591 6,34 294 (E,E) ester metil asam 9,11 oktadeka 

dienoat  

7. 26,711 19,15 294 (E,E) ester metil asam 9,12 oktadeka 

dienoat  

 

 

 

Gambar 4. Spektrum massa asam karboksilat komponen 2 pada ekstrak n-heksana kulit 

batang mahkota dewa 
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M-31 adalah puncak dasar dalam metil asetat (ester metil) dan masih 4% dari puncak 

dasar dalam ester metil C26. Disini terjadi pemutusan hemiheterosiklik, yaitu pemutusan 

ikatan sigma yang sudah terion. Radikal 
.
OCH3 (m/z = 31) (m/z 270 - m/z 239) yang 

dilepaskan  tidak terlihat, hanya kation yang muncul pada m/z 239 yang terlihat pada 

spektrum. 

Senyawa metil heksadekanoat (metil palmitat) dengan waktu retensi 24 menit dan 

berat molekul 270 terdeteksi pada puncak 2 (2,58 %) dari ekstrak n-helsana kulit batang 

mahkota dewa. Fragmentasi ester metil asam heksadekanoat (metil palmitat) disajikan pada 

Gambar 5. 

Pada semua spektrum terdapat pola fragmentasi hidrokarbon  jenuh dan tak jenuh 

(alkena) dari asam lemak yang dicirikan oleh klaster puncak puncak yang berhubungan 

dengan jarak 14 unit massa (CH2). Puncak yang paling besar diwakili oleh fragmen CnH2n+1 

dan juga terjadi pada m/z 14n + 1. Fragmen yang paling melimpah adalah pada C3 (m/z = 43) 

dan C4 (m/z = 57). Seperti pada komponen 2 muncul puncak pada m/z 239, 227, 213, 

199,185, 171, 17, 143, 129, 115, 101, 87, 74, 57, dan 41. Pada komponen 4 muncul puncak 

pada m/z 178, 164, 150, 135, 121, 109, 95, 81, 67, 55. Pada komponen 5 muncul puncak pada 

m/z 179, 164, 150, 137, 123, 109,95, 81, 67 dan 55. Pada komponen 6 muncul puncak pada 

m/z 178, 164, 150,136, 123, 109, 96, 81, 67, 55. Pada komponen 7 muncul puncak pada m/z 

178, 164, 150, 135, 123, 109, 95,81, 67 dan 55.     

 

KESIMPULAN 

1. Maserasi dari kulit batang mahkota dewa (1      kg) dengan metanol menghasilkan ekstrak   

    metanol pekat  sebanyak 11,5 L 

2. Fraksi n-heksana kering diperoleh 7,5 g  

3.Kromatogram GC menunjukkan bahwa komponen-komponen fraksi non polar berhasil 

dipisahkan yang terdiri dari 7 komponen tetapi hanya 6 komponen yang dapat diidentifikasi 

yaitu peak 2,3,4,5,6,7.   

4. Ke 6 senyawa merupakan senyawa ester  dimana komponen 4-7 memiliki ion [M]
+
  pada 

m/z 294 yang merupakan isomer.  

5. Komponen 4 dan 6 merupakan isomer struktural, sedangkan komponen 5 dan 7  

merupakan isomer geometri.  
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ABSTRACT 

Schiff base has been synthesized by condensation between racemic 

aldehyde from ozonolisis racemic methyl oleic with amine compounds, 

ethlyleneamine (Schiff Base I) and aniline (Schiff Base II) followed by 

activity test as corrotion inhibitor for zinc in HCl 0,1 M. Methyl oleic 

was synthesized from esterification between racemic oleic acid and 

methanol by using H2SO4 as catalyst. Racemic methyl oleic  was 

ozonolized in order to produce aldehyde compound in temperature -

5
o
C until +5

o
C in methanol solvent and KI 5% for 20 hours by 

ozonisator, followed by reduction using Zn in CH3COOH. 

Condensation between racemic aldehyde compound with both amine 

compounds by refluxe process for 4 hours in toluene solvent. The 

result was 137 ml racemic aldehyde from 250 ml racemic methyl 

oleic. 10 gram racemic aldehyde was condensated with 

ethylenediamine and produced 9,3 gram Schiff Base I, and with 

aniline produced 9,0 gram Schiff Base II. The result of FT-IR 

spectroscopy analysis for Schiff Base showed –C=N- functional group 

in 1635 and 1613 cm
-1

. Schiff base activity test as corrotion inhibitor 

in concentration of 1000 ppm  until 7000 ppm showed average 

efficiency value for Schiff Base I in 7000 ppm was 73,30% and in 

Schiff Base II was 80,09% 

 

Keywords : Oleic acid, Ozonolysis, Schiff Bases, Corrosion Inhibitor 

 

PENDAHULUAN 

 Korosi adalah penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungan 

(Trethewey dan Chamberlain, 1991). Korosi merupakan masalah besar bagi peralatan yang 

menggunakan material dasar logam seperti mobil, jembatan, mesin kapal dan lain sebagainya 

(Riegher, 1992). Bahan logam ini mudah mengalami kerusakan dan kehilangan fungsi karena 

terjadi korosi, dimana terjadinya korosi pada peralatan ini tidak dapat dicegah tetapi lajunya 

dapat dikurangi (Callister, 1991). 

Pencegahan korosi telah banyak dilakukan, antara lain dengan pelapisan (coating), 

proteksi katiodik mapun anodik, dan dapat juga dicegah dengan cara penambahan inhibitor 

korosi (Widharto, 2004). Sejauh ini penggunaan inhibitor merupakan cara yang paling efektif 

untuk mencegah korosi, hal ini dikarenakan biayanya yang relatif murah dan proses yang 

lebih sederhana (Hermawan, 2007).  

 Basa Schiff merupakan senyawa organik produk kondensasi dari amina primer dengan 

senyawa karbonil. Basa Schiff dilaporkan pertama kali oleh seorang bernama Hugo Schiff 

pada tahun 1986. Basa Schiff tersebut memperlihatkan karakteristik berupa gugus imin (-

HC=N-) dalam strukturnya (Cimerman et al, 1997). 
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 Beberapa peneliti sebelumnya telah mengkaji bahwa basa Schiff yang merupakan 

hasil kondensasi senyawa aldehida dengan amina primer yakni senyawa yang mengandung 

gugus imin (RCH=NR’) sebagai inhibitor korosi diantaranya Basa Schiff turunan minyak 

kedelai sebagai sumber aldehida telah digunakan  sebagai inhibitor korosi pada baja lunak 

dalam media asam HCl 2N dimana minyak kedelai mengandung asam lemak tak jenuh yang 

kemudian diozonolisis untuk menghasilkan senyawa aldehida turunan minyak kedelai diikuti 

dengan reaksi  kondensasi dengan benzilamina sebagai penyumbang gugus amina primer. 

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa korosi pada  logam dapat dihambat sehingga 

mencegah pengeroposan logam (Gravier and Dacoma, 2012). 

 Pengujian Basa Schiff biasanya dilakukan pada logam seng. Lempeng seng digunakan 

karena logam seng adalah suatu logam aktif dengan banyak aplikasi industri dan sebagian 

besar digunakan untuk perlindungan korosi terhadap baja (Shah et al, 2011). Lempeng seng 

bersifat melapisi material baja untuk memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap korosi, 

namun ketika berada pada udara yang lembab, seng cepat berkarat dengan membentuk suatu 

produk korosi yang dikenal sebagai karat putih. Hal serupa juga terjadi pada pembersihan 

seng dengan menggunakan larutan asam menyebabkan seng lebih mudah berkarat. Oleh 

karena itu proteksi terhadap logam seng bersifat sangat penting (Eddy et al, 2010).  

Dari uraian yang dikemukaan diatas peneliti tertarik untuk mensintesis Basa Schiff 

dengan memanfaatkan asam  lemak tak jenuh yaitu asam oleat campuran dimana asam oleat 

campuran ditransformasi terlebih dahulu menjadi metil oleat campuran. Metil oleat campuran 

kemudian diozonolisis dilanjutkan hidrolisis menjadi aldehida dan diikuti reaksi kondensasi 

dengan  dua  jenis  senyawa  amina yaitu etilendiamin membentuk basa Schiff I dan dengan 

anilin membentuk basa Schiff II   diikuti pengujian uji efisiensi Basa Schiff yang diperoleh 

sebagai inhibitor korosi terhadap logam seng dalam  media HCl 0,1N. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: ozon generator AOSN, gelas Erlenmeyer, 

labu leher dua, gelas ukur, labu takar, kondensor, tabung CaCl2, pengaduk magnetik, alat 

vakum, termometer, hot plate, neraca analitis, kertas saring, pipet tetes, rotarievaporator, 

Kromatografi Gas Cair, Spektrofotometer FT-IR. 

 

Bahan 

Bahan yang digunakan adalah: Asam Oleat, Metanol, Benzena, H2SO4(p), kalium iodida, 

Etilendiamin, anilin, CaCl2 anhidrous, Na2SO4 anhidrous, n-heksana, toluene, akuades, asam 

asetat, serbuk seng, HCl. 

 

Prosedur Penelitian 

Pembuatan Metil Oleat Campuran dari Asam Oleat Campuran 

Sebanyak 100 ml asam oleat campuran dimasukkan kedalam labu leher dua 1000 ml, 

kemudian ditambahkan 120 ml metanol absolut dan 120 ml benzena. Dirangkai alat refluks 

yang dilengkapi dengan tabung CaCl2 pada ujung kondensor. Kemudian sambil diaduk 

diteteskan 2 ml H2SO4(p) secara perlahan-lahan melalui corong penetes dalam keadaan dingin, 

campuran direfluks pada suhu 80-90⁰C selama 5 jam. Kemudian diuapkan kelebihan metanol 
dan pelarut melalui rotarievaporator. Residunya diekstraksi dengan 100 ml n-heksan, dicuci 

dengan 10 ml aquadest sebanyak 2 kali. Lapisan atas dikeringkan dengan CaCl2 anhidrous 

selama 1 jam kemudian disaring, filtrat dilanjutkan pengeringan dengan Na2SO4  anhidrous 

kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh diuapkan dengan menggunakan rotarievaporator. 
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Metil ester yang diperoleh dianalisis melalui Kromatografi Gas, spektrofotometer FT-IR dan 

penentuan nilai bilangan iodin. 

 

Ozonolisis Metil Oleat Campuran membentuk Campuran Aldehida Turunan Metil 

Oleat. 

Sebanyak 200 ml metil oleat campuran dimasukkan kedalam gelas Erlenmeyer 1000 ml yang 

berisi pelarut metanol. Ditambahkan 100 ml KI 5%  kedalam metil oleat campuran tersebut, 

kemudian diaduk. Dimasukkan selang alat ozonolisis kedalam gelas Erlenmeyer tersebut. 

Diozonolisis pada suhu ≤10
o
C selama 20 jam hingga diperoleh ozonida. Direduksi dengan 5 

g Zn dalam 200 ml asam asetat encer , kemudian diaduk selama ±15 menit. Dipisahkan Zn 

dengan cara penyaringan dan asam asetat dicuci dengan akuades kemudian diuapkan dengan 

destilasi vakum sehingga diperoleh aldehida turunan metil oleat, kemudian diuji dengan 

pereaksi Fehling, pereaksi Tollens, dan dilanjutkan dianalisis dengan Spektroskopi  FT-IR 

serta penentuan nilai bilangan iodin. 

 

Sintesis Basa Schiff  

 Basa Schiff dipersiapkan dengan kondensasi campuran aldehida turunan metil oleat  

sebanyak 10 g (0,0838 mol) dilarutkan dengan 20 ml toulena, dimasukkan kedalam  labu 

leher dua ukuran 250 ml. Dirangkai alat refluks yang dilengkapi dengan magnetik bar, 

termometer, dan perangkap air. Selanjutnya diteteskan etilendiamin sebanyak 4 g (0,0666 

mol) melalui corong penetes secara perlahan-lahan kedalam campuran tersebut (untuk 

menghasilkan basa Schiff I. Kemudian direfluks pada suhu 115-120
o
C selama 4 jam sambil 

diaduk. Selanjutnya pelarut dan kelebihan etilendiamin diuapkan dengan destilasi vakum. 

Hasil yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Spektroskopi FT-IR, penentuan nilai 

bilangan iodin diikuti pengujian untuk penentuan Efisiensi Inhibitor. Untuk sintesis basa 

Schiff II dilakukan dengan cara yang sama menggunakan 11 g (0,1182 mol) anilin sebagai 

pengganti etilen diamin. 

 

Uji Efisiensi Inhibitor. 

Penentuan Efisiensi Inhibitor 

Larutan inhibitor korosi Basa Schiff 10.000 ppm dibuat dengan pelarut larutan HCl 0,1 M. 

Larutan tersebut dibuat dengan cara melarutkan 1 g Basa Schiff turunan etilendiamin dengan 

HCl 0,1 M dalam labu takar 100 ml sampai garis batas. Larutan inhibitor yang diinginkan 

dibuat dengan cara mengencerkan larutan induk 10.000 ppm menggunakan larutan HCl 0,1M 

dengan variasi larutan inhibitor 1000 ppm, 3000 ppm, 5000 ppm, dan 7000 ppm. 

Larutan perendaman lempeng seng diambil dari larutan inhibitor 1000 ppm sebanyak 50 ml 

dimasukkan kedalam wadah kaca. Lempeng seng yang telah diamplas direndam dalam 

larutan tersebut selama 24 jam. Lempeng seng diangkat dari media korosi, dicuci secara hati-

hati dengan menggunakan sikat halus dan lembut, kemudian dibiarkan kering selama 5 menit 

dan ditimbang berat akhirnya. Dihitung efisiensi inhibitornya dengan menggunakan rumus 

berikut ini (Chitra et al, 2010): 

% EI =
W0 W1

W0

  100 %
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Dimana,  

EI  = Efisiensi Inhibitor 

W0 = Kehilangan berat tanpa   

         menggunakan inhibitor 

W1 = Kehilangan berat  

         menggunakan inhibitor  

 

Sebagai pembanding (kontrol) digunakan larutan tanpa penambahan inhibitor.  

Dengan prosedur yang sama seperti diatas dilakukan untuk variasi konsentrasi larutan 3000 

ppm dan 5000 ppm dan waktu perendaman 48, 72, 96, dan 120 jam demikian juga uji 

effisiensi inhibitor untuk asam oleat campuran, metil oleat campuran, campuran aldehida 

turunan metil oleat, etilendiamin, anilin  dan Basa Schiff I maupun basa Schiff II 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembentukan Metil Oleat Campuran melalui Reaksi Esterifikasi 

Hasil analisis kromatografi gas terhadap metil  oleat campuran memberikan kromatogran 

dengan komposisi asam lemak terdiri dari C10:0 =1,37%, C12:0=1,21%, C16:0= 

4,88%,C18:0=3,35%, C18:1=74,49% dan C18:2=13,58%. Hasil analisis melalui  Spektroskopi 

FT-IR memberikan puncak serapan pada daerah bilangan gelombang (v) 3010 cm
-1

 

merupakan puncak serapan untuk –C-H sp
2
 dari gugus –CH=CH- dan didukung  serapan 

pada v= 1651,07 cm
-1

 yang merupakan serapan khas dari ikatan C=C. Pada v= 1743,65 cm
-1

 

merupakan serapan khas dari gugus karbonil (C=O) dari ester dan didukung dengan puncak 

vibrasi C-O-C pada daerah v= 1172,72 cm
-1

, sehingga dapat disimpulkan adanya gugus ester. 

Serapan pada daerah v= 2924,09 - 2854,65 cm
-1

 menunjukkan adanya  vibrasi streching dari 

C-H sp
3
 yang didukung vibrasi bending C-H sp

3 
pada v= 1365,6 cm

-1
. Pada daerah v=725,23 

cm
-1

 merupakan vibrasi   CH2 pada –(CH2)n- dimana n ≥ 4 (Silverstain, 1981).  

 
Gambar 1. Spektrum FT-IR Metil Oleat Campuran 

 

Hasil Ozonolisis Metil Oleat Campuran membentuk Campuran Adehida Turunan 

Metil Oleat  
Senyawa aldehida dapat dihasilkan dari hasil ozonolisis metil oleat campuran dengan 

adanya KI 5 % pada suhu ± 5
o
 C dimana penambahan KI dalam proses ozonolisis bertujuan 

untuk memerangkap ozon berlebih atau menghapus tingkat ambient ozone (ozon bebas) 

dalam proses ozonolisis (Fick, 2003). Akhir dari proses ozonolisis dihasilkan perubahan 

warna dari kuning kecoklatan menjadi warna kuning pucat (selama 20 jam) yang mana 

menunjukkan reaksi ozonolisis telah selesai dan dilanjutkan dengan penambahan serbuk Zn 

dalam larutan asam asetat encer (CH3COOH 20%) yang akan mereduksi ozonida membentuk 

campuran aldehida turunan metil oleat. Uji Senyawa aldehida dilakukan terhadap 2 pereaksi 

yaitu uji pereaksi Fehling yang memberikan perubahan warna membentuk endapan merah 

bata dan uji dengan Pereaksi Tollens yang akan memberikan perubahan membentuk cermi 
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perak. Dari hasil uji bilangan iodin yaitu sebesar 88,86 sedangkan bilangan iodin metil oleat 

110,88  menunjukkan bahwa telah terjadi pemutusan ikatan π dari asam lemak tak jenuh pada 

metil oleat campuran. Dari analisis spektroskopi FT-IR memberikan dukungan spektrum 

pada daerah bilangan gelombang (v) 2677,2 cm
-1

 menunjukkan uluran C-H yang khas pada 

aldehida, didukung oleh puncak serapan pada daerah  v= 2924,09-2854,65 cm
-1

 yang 

menunjukkan vibrasi streching C-H sp
3
 yang didukung oleh vibrasi bending pada daerah v= 

1442,75 cm
-1

. Puncak serapan pada daerah v= 1743,65 cm
-1

 menunjukkan uluran C=O 

aldehida/ester didukung oleh vibrasi (CH2)n (dimana n≥4) dengan munculnya puncak serapan 

pada daerah v= 725,23 cm
-1

. Puncak serapan C=O aldehida berada pada daerah v=1740-1720 

cm
-1

 sehingga tertutupi oleh puncak serapan C=O ester (Silverstain et al, 1981) 

 
Gambar 2. Spektrum FT-IR Campuran Aldehida Turunan Metil Oleat Campuran 

 

Adapun reaksi ozonolisis dari metil oleat, metil linoleat dan metil linolenat yang berlangsung 

secara hipotesis dalam pembuatan campuran aldehida yaitu (Gambar 3): 
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Gambar 3. Reaksi ozonolisis metil oleat  campuran membentuk campuran aldehida  turunan 

metil oleat 

 

Hasil Sintesa Basa Schiff. 

Hasil Sintesis  melalui Kondensasi Campuran  Aldehida turunan Metil Oleat dengan 

Etilendiamin (Basa Schiff I) 

Basa Schiff I  dihasilkan dari hasil reaksi kondensasi campuran aldehida turunan metil oleat 

dengan etilendiamin dilakukan dengan cara direfluks pada suhu 115-120
o
C dalam pelarut 

toluena selama 4 jam. Terjadinya peningkatan bilangan iodin dari 88,86 terhadap campuran 

aldehida turunan metil oleat menjadi 109,99 terhadap basa Schiff I menunjukkan bahwa telah 

terbentuknya ikatan rangkap pada C=N. Analisa dengan spektroskopi FT-IR munculnya 
uluran C=N pada puncak serapan daerah v= 1635,64 cm

-1
 yang tajam menunjukkan serapan 

khas basa Schiff, didukung gugus C=O ester pada v= 1743,65 cm
-1

, serapan khas vibrasi 

streching C-H sp
3
  pada v= 2924,09 cm

-1
 dan serapan khas vibrasi bending C-H sp

3 
pada v= 

1442,75 cm
-1. 

Dari hasil yang diperoleh dapat dibuat hipotesa reaksi pembentukan basa Schiff 

I  (Gambar 5): 
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Gambar 4. Spektrum FT-IR Basa Schiff I. 
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Gambar 5. Reaksi pembuatan Basa Schiff I. 

Reaksi yang dikemukakan pada gambar 5 terjadi jika masing-masing aldehida yang bereaksi 

dalam bentuk tunggal, tetapi karena etilendiamin memiliki 2 gugus amina maka dapat terjadi 

reaksi secara acak dari senyawa aldehida sebagai gugus alkil dalam reaksi.  

. 

Hasil Sintesis  melalui Kondensasi Campuran  Aldehida turunan Metil Oleat dengan 

Anilin (Basa Schiff II) 

Basa Schiff II dihasilkan dari hasil reaksi kondensasi campuran aldehida turunan metil 

oleat dengan anilin dilakukan dengan cara direfluks pada suhu 115-120
o
C dalam pelarut 

toluena selama 4 jam. Terjadinya peningkatan bilangan iodin dari 88,86 terhadap campuran 

aldehida turunan metil oleat menjadi 108,74 terhadap basa Schiff II menunjukkan bahwa 

telah terbentuknya ikatan rangkap pada C=N. Analisa dengan spektroskopi FT-IR munculnya 

uluran C=N pada puncak serapan daerah v=1651,07 cm
-1

 menunjukkan vibrasi C=N dan 

didukung serapan C-N pada v= 1242,07 cm
-1

. Serapan pada
 
v= 3008 cm

-1
 didudukung dengan 

serapan ulur 1597,06 cm-1 menunjukkan adanya vibrasi C=C dari senyawa aromatis. Hal ini 

juga didukung oleh puncak vibrasi pada daerah v= 2924,09 cm-1 dan 2854,65 cm-1 

menunjukkan serapan khas vibrasi streaching C-H sp3 pada daerah v= 1365,60 cm-1, serapan 

pada daerah v= 1743,65 cm-1 adalah vibrasi strreaching gugus karbonil C=O dari ester pada 

senyawa tersebut dan didukung dengan vibrasi bending (C-O-C) ester pada daerah v= 

1172,72 cm-1 (gambar 6)
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Gambar 6. Spektrum FT-IR Basa Schiff II 
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Gambar 7. Reaksi pembuatan Basa Schiff II. 

 

Hasil Penentuan Efisiensi Inhibitor Korosi 

Pengujian efisiensi inhibitor korosi dilakukan dengan perendaman lempeng seng 

dalam larutan media korosi HCl 0,1 N dengan penggunaan inhibitor yaitu asam oleat 

campuran, metil oleat campuran, campuran aldehida turunan metil oleat, etilendiamin anilin 

dan Basa Schiff dan tanpa penggunaan inhibitor. Variasi inhibitor yang digunakan yaitu 1000 

ppm, 3000 ppm, 5000 ppm, 7000 ppm, dan variasi waktu yang digunakan yaitu 24 jam, 48 

jam, 72 jam, 96 jam dan 120 jam. Adapun nilai efisiensi inhibitor rata-rata dari berbagai 

sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Tabel 1) 

 

Tabel 1. 

Nilai Efisiensi Inhibitor Rata-Rata dari Asam Oleat (AO) Campuran,Metil Oleat (MO) 

Campuran, Campuran Aldehida Turunan Metil Oleat (ATMO), Etilendiamin dan Basa Schiff  

dalam Larutan Media Korosif HCl 0,1 N. 

 

Senyawa Inhibitor NI Inhibitor Rata-Rata (%) 

AO  campuran 1000 ppm 17,435 

AO  campuran 3000 ppm 21,091 

AO campuran  5000 ppm 23,846 

AO campuran  7000 ppm 26,874 

MO Campuran 1000 ppm 27,298 

MO Campuran 3000 ppm 29,997 



   

1535 

 

MO Campuran  5000 ppm 32,946 

MO Campuran  7000 ppm 36,195 

ATMO campuran 1000 ppm 38,589 

ATMO campuran 3000 ppm 42,121 

ATMO campuran 5000 ppm 46,386 

ATMO campuran 7000 ppm 49,097 

Etilendiamin 1000 ppm 35,452 

Etilendiamin 3000 ppm 38,120 

Etilendiamin 5000 ppm 40,142 

Etilendiamin 7000 ppm 45,190 

Anilin  1000 ppm 49,104 

Anilin  3000 ppm 53,418 

Anilin  5000 ppm 62,849 

Anilin  7000 ppm 70,365 

Basa Schiff I 1000 ppm 51,489 

Basa Schiff I  3000 ppm 61,807 

Basa Schiff I  5000 ppm 67,601 

Basa Schiff I  7000 ppm 73,301 

Basa Schiff II 1000 ppm 63,985 

Basa Schiff II  3000 ppm 68,412 

Basa Schiff II  5000 ppm 75,640 

Basa Schiff II  7000 ppm 80,094 

 

Logam yang digunakan pada pengujian efisiensi inhibitor yaitu logam seng. Lempeng 

seng digunakan karena logam seng adalah suatu logam aktif dengan banyak aplikasi industri 

dan sebagian besar digunakan untuk perlindungan korosi terhadap baja (Shah et al, 2011). 

Lempeng seng bersifat melapisi material baja untuk memberikan ketahanan yang lebih baik 

terhadap korosi, namun ketika berada pada udara yang lembab, seng cepat berkarat dengan 

membentuk suatu produk korosi. Hal serupa juga terjadi pada pembersihan seng dengan 

menggunakan larutan asam menyebabkan seng lebih mudah berkarat. Oleh karena itu 

proteksi terhadap logam seng bersifat sangat penting (Eddy et al, 2010). Komponen logam 

seng yaitu terdiri dari 45% Zn dan 55% logam Al. logam tersebut akan mengalami reaksi 

reduksi oksidasi membentuk ion logam Zn
2+

 dan Al
3+

. 

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi asam klorida yang 

digunakan maka semakin banyak atom-atom yang terlepas dari logam tersebut sehingga 

korosi semakin meningkat (Riegher,1992). Adapun kemungkinan mekanisme terjadinya 

proses korosi pada logam yang dikemukakan oleh Trethewey clan Chamberlain, 1991, 

sebagai berikut : pertama, zat agresif seperti sulfat diperkirakan akan mengurangi kekuatan 

ikatan antar logam dengan adanya zat agresif tersebut, sehingga energi yang digunakan dalam 

mengikat ion-ion agresif oleh atom-atom logam akan mengurangi energi ikatan antara atom-

atom. Kedua, korosi logam disebabkan oleh reduksi ion hidrogen yang berlangsung dalam 

larutan. Molekul-molekul hidrogen yang terbentuk diadsorpsi oleh logam menyebabkan 

ikatan-ikatan antar logam pada lempeng seng mengalami pelemahan atau perapuhan. Dari 

mekanisme tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin besar konsentrasi ion-ion agresif seperti 

klorida dan ion hidrogen dalam larutan maka ikatan antara atom-atom logam dalam lempeng 

seng akan semakin lemah, sehingga korosi akan semakin meningkat. 

Pada pengujian efisiensi inhibitor korosi metode yang digunakan adalah metode 

kehilangan berat. Dimana prinsip pada metode kehilangan berat yaitu semakin kecil selisih 

berat kehilangan lempeng seng tanpa penambahan inhibitor dengan berat kehilangan lempeng 

seng dengan adanya penambahan inhibitor maka nilai efisiensi inhibitor akan semakin besar  
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(Chitra et al, 2010). Dalam hal ini,dapat dilihat bahwa pada penambahan inhibitor korosi 

maka kehilangan berat pada seng pun berkurang juga. Dalam hal ini penambahan konsentrasi 

inhibitor berbanding terbalik dengan kehilangan berat logam seng. Namun pengaruh waktu 

perendaman seng berbanding lurus terhadap kehilangan berat lempeng seng. Hal ini 

dikarenakan Basa Schiff tidak mampu membentuk membran teradsorpsi pada permukaan 

logam seng sehingga difusi antara ion-ion agresif dan O2 terhadap logam tidak dapat dibatasi 

sehingga korosi masih dapat berlangsung. 

Menurut Trethewey dan Chamberlain (1991) molekul-molekul organik dapat 

bertindak sebagai inhibitor dengan cara teradsorpsi pada permukaan logam sehingga dapat 

membatasi difusi oksigen kepermukaan logam,memerangkap ion-ion logam pada permukaan,  

memantapkan lapisan ganda dan dapat mereduksi laju pelarutan logam. 

Dari pengujian inhibitor tersebut, diperoleh data bahwa penggunaan inhibitor yaitu 

Basa Schiff memiliki nilai efisiensi inhibisi korosi yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan 

pada Basa Schiff lebih banyak terdapat pasangan elektron bebas yang dapat membatasi difusi 

O2 pada permukaan logam. Sumber elektron bebas pada Basa Schiff yaitu ikatan π pada C=N. 

Sedangkan pada Etilendiamin sumber elektron bebas hanya terdapat pada dua atom 

N.Demikian juga pada anilin sumber elektron bebas terdapat pada atom N  disamping ikatan 

π terdapat pada iktan C=C inti benzena  tetapi tidak memiliki ikatan π pada C=N.   Hal ini 

menyebabkan kemampuan etilendiamin maupun anilin  dalam menghambat korosi pada 

logam seng lebih rendah dibandingkan basa Schiff. Pengaruh konsentrasi masing bahan 

inhibitor baik bahan baka sintesis maupun zat antara yaitu asam oleat (AO) campuran, metil 

oleat (MO) campuran, aldehida turunan metil oleat(ATMO) dan anilin sebagai inhibitor 

korosi diperoleh nilai efisiensi inhibitor korosi tertinggi pada ATMO (Gambar 8)  hal ini 

disebabkan pada senyawa tersebut dijumpai ikatan π pada C=O sedangkan dalam ketiga 

senyaw lainya tidak ditemukan. 
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Gambar 8. Pengaruh kansentrai inhibitor AO, MO, ATMO dan Etilen diamin terhadap rata-

rata efisiensi inhibitor. 

 

Basa Schiff yang disintesis  pada penelitian ini  terdiri dari 2 jenis yaitu :                            

1. Basa Schiff reaksi antara aldehida metil ester asam lemak dengan dengan amina alifatis 

yakni etilen diamina (   basa Schiff I).   

2. Basa Schiff reaksi antara aldehida metil ester asam lemak dengan dengan amina aromatis  

yakni anilin (basa Schiff II). 

Dari kedua pengujian ihibitor tersebut, diperoleh data bahwa penggunaan inhibitor  

yaitu basa Schiff II nilai efisiensi inhibitor korosi  yang lebih tinggi (Gambar 8). Hal ini 

dikarenakan pada basa Schiff II lebih banyak terdapat pasangan elektron bebas yang dapat 
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membatasi  diffusi O2 pada permukaan logam . Sumber elektron bebas pada basa Schiff II 

yaitu ikatan rangkap (ikatan π) pada benzena dan ikatan π pada C=N. Sedangkan pada basa 

Schiff I sumber elektron bebas hanya terdapat pada pada dua atom N dari etilen diamin, hal 

ini menyebabkan kemampuan Basa Schiff I dalam menghambat korosi    pada logam seng 

lebih rendah . Pernyataan diatas sejalan dengan penyataan Munir et al 2011 yang memiliki 

cincin aromatik  dalam strukturya   memiliki sistem konyugasi yang lefih efektif karena 

bersifat lebih stabil.  Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Yayan Syarno pada tahun 2004. Pada penelitian ini dilakukan pengujian 

efisiensi inhibisi terhadap senyawa 2-aminobenzotriazol sebesar 93% sedangkan untuk 

senyawa 3-amino-1,2,4-triazol hanya sebesar 50%. Hal ini dikarenakan senyawa  2-

aminotriazol mengandung cincin aromatis dan memeliki karakter lebih basa (empat atom N 

berdampingan),   juga strukturnya lebih planar  sehingga dapat menutupi permukaan logam 

lebih efisien, sedangkan pada senyawa 3-amino-1,2,4-triazol tidak mengandung cincin 

aromatik tetapi memiliki 4 atom N yang berdampingan diagram pada pengujian etilendiamin, 

anilin dan kedua basa Schiff tersebut (Gambar 9). 
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Gambar 9. Pengaruh kansentrai inhibitor Etilendiamin, Anilin, basa Schiff I dan basa Schif II 

terhadap rata-rata efisiensi inhibitor 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Reaksi kondensasi antara 10 g campuran aldehida turunan metil oleat dengan 4g 

etilendiamina menghasilkan Basa Schiff I sebanyak 9,3 g (74,73 %), sedangkan reaksi 

antara 10 gram campuran aldehida turunan metil oleat dengan 11 gram anilina 

menghasilkan basa Schiff II sebanyak 9 gram (48,97%). 

2. Uji efisiensi inhibitor korosi Basa Schiff yang dilakukan terhadap logam seng dalam 

larutan korosif HCl 0,1 N memberikan nilai efisiensi rata-rata yang semakin besar, dimana 

pada konsentrasi 7000 ppm Basa Schiff II memberikan nilai efisiensi rata-rata sebesar 

80,094% sedangkan nilai efisiensi rata-rata untuk asam oleat campuran, metil oleat 

campuran, campuran aldehida turunan metil oleat etilendiamin, anilin dan basa Schiff I  

masing-masing hanya sebesar 26.874 % , 36.195 % , 49.097%, 45,190, 70,365 dan 

73,301%. dan 45.190%. Dengan demikian maka penggunaan inhibitor yang paling baik 

digunakan sebagai penghambat korosi terhadap logam seng yaitu Basa Schiff II.  

 

Saran 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk untuk membandingkan sintesis Basa Schiff 

dari metil oleat dengan sumber amina primer lainnya, demikian juga pengujian inhibitor 

korosi pada suatu logam dalam berbagai media penyebab korosi. 



   

1538 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Callister, W.D. 1991. Material Science and Enggineering. An Introduction.     Second edition. 

Singapore.367-396 

Chitra, S., Parameswari, K. and Selvaraj, A. 2010.Dianiline Schiff Bases as                       

Inhibitor of Mild Steel Corrosion in Acid Media. Int. J. Electrochemistry.              

Vol. 5. 1675-1697 

Cimerman, Z., Galic, N., and Bosner,B. 1997.Anal.Chim.Acta.343(1997) 145. 

Callister, W.D. 1991. Material Science and Enggineering. An Introduction.     Second edition. 

Singapore.367-396 

Chitra, S., Parameswari, K. and Selvaraj, A. 2010.Dianiline Schiff Bases as                       

Inhibitor of Mild Steel Corrosion in Acid Media. Int. J. Electrochemistry.              

Vol. 5. 1675-1697 

Cimerman, Z., Galic, N., and Bosner,B. 1997.Anal.Chim.Acta.343(1997) 145. 

Eddy,N.O., Odoemelan, E.C., Oguko, B.I. Ita. 2010. Electrochim. Port.Acta 28. 

Fick, J. 2003. Chemical Reaction in Ventilation System Ozonolysis of        Monoterpen. 

Sweden: Umea University. 

Gravier, D. and Dacoma, R. 2012. Steel-Corrosion Inhibitors Derived from      Soybean Oil 

.Jj. Am. Oil Chem. Soc. 

Hermawan, B. 2007. Ekstrak Bahan Alami sebagai Inhibitor korosi. http://www.   Chemistry. 

org/author/Beni Hermawan.com 

Munir, C. Yusuf, S.M and Ahmad, N., 1985, J.Chem.Soc, Pak, 7(4), 301, 1985 Dalam 

Qasim, M. 2011, Synthesis and Characterization of New Schiff bases  evaluation as 

Coorotion inhibitors, Iraq; Departement of Chemistry University of Basrach. 

Righer,H.P. 1992. Electrochemistry, Chapman and Hall Inc., New York. 

Shah, M.D., Patel, A.S., Mudaliar, G.V. and N.K. Shah. 2011. Schiff Bases of                                              

Triethylenetetramine as Corrosion Inhibitors of Zinc in Hydrochloric               Acid. 

Chemistry Departement. School of Sciences, Gujarat University:Ahmedabad. 

Silverstain, R. M., Bassier, G. C. and Morril, T. C. 1981. Spectrometric Identification of 

Organic Coumpound. 4
th

 Edition. New York: John Wiley and Sons Publishing. 

Suyarno, Y. 2004, Senyawa Nitrogen Hetrosiklik sebagai Material Alternatif Inhibitor 

Korosi, Pada Logam, Bandung, Jurusan Pendidikan Kimia FP MIPA-UPI. 

Trethewey, K.R. and Chamberlain, J. 1991. Korosi untuk Mahasiswa dan                

Rekayasawan.Jakarta :PT. Gramedia Pusaka Utama 

Widharto, S. 2004. Karat dan Pencegahannya. Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Pradnya Paramita

http://www/


 

1539 

 

EKSTRAKSI DAN UJI STABILITAS ANTOSIANIN DARI DAUN JATI MUDA 

(TECTONA GRANDIS L. F) 

 

 

Rizqiani Abfidah
1)

, Yusbarina
2)

. 
1)

Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan, Universitas Riau  
2)

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
1) 

rizqianiabfidah09@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 

One of the natural dyes that have potential to be developed is 

anthocyanin contained in young teak leaf. At this time, much effort to 

getting highest total anthocyanin from variety of plants, for example 

by varying kinds of solvents, acid type, and solvents comparison. 

Another thing to note is that the stability of anthocyanin is influenced 

by several factors, including temperature and pH. The purpose of this 

research to know the tipe of suitable solvent for extracting 

anthocyanin and effect of temperature and pH of young teak leaf 

anthocyanin extract. the research started with extract pigment of 

young teak leaf using aquadest solvent and ethanol solvent. The 

extraction conditioned  in acidic condition by adding tartaric acid 1% 

at the both of solvents. Furthermore, highest total anthocyanin was 

tasted stability against temperature (70˚C, 80˚C, and 100˚C) and pH 

(3, 5, and 7). The results showed that the extraction by using ethanol 

produced highest total anthocyanin were 53,993 mg/100 gr. This 

extract was stable at temperature of 70˚C with value of absorbance is 

0,177 and at pH 3 with value of absorbance is 0,215. 

 

Keyword: young teak leaf, extraction, anthocyanin, stability.  

 

PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini penggunaan zat pewarna pada makanan banyak mendapat sorotan 

karena produsen pangan olahan terutama skala industri rumah tangga banyak 

menyalahgunakan pewarna yang sebenarnya bukan untuk pangan. Zat warna sintetik tersebut 

tidak aman digunakan karena sifatnya toksik, bahkan beberapa diantaranya bersifat 

karsinogenik (Tensiska, Een Sukaminah, dan Dita Natalia; 2007). 

Adanya efek samping zat warna sintetik yang ditambahkan pada makanan 

mengakibatkan pentingnya mencari alternatif pengganti zat warna sintetik tersebut dengan zat 

pewarna alami yang berasal dari tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang berpotensi untuk 

diekstrak zat warnanya adalah daun jati muda (Tectona grandis L. f).Telah dilaporkan daun 

jati muda memiliki kandungan antosianin(Nonie Erinda; 2011). Antosianin dikenal memiliki 

sifat antioksidan dan antikarsinogenik yang berguna bagi tubuh.  

Pemanfaatan tanaman jati yang terkenal menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi 

adalah bagian batangnya. Batang atau kayu jati yang dikenal memiliki kualitas yang baik, 

biasanya sebagai bahan baku furniture dan ukir-ukiran. Untuk mendapatkan kayu yang lurus 

dan tidak bercabang, ranting atau tunas yang tumbuh dibagian batang harus dipangkas secara 

berkala. Sehingga daun muda pada tunas atau ranting tersebut terbuang begitu saja. Padahal, 

daun jati muda sangat berpotensi untuk diekstrak zat warnanya sebagai alternatif pewarna 

makanan.   

mailto:rizqianiabfidah09@gmail.com
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Pengekstrakan suatu senyawa harus dengan pelarut yang memiliki sifat kepolaran 

yang sama. Antosianin adalah senyawa golongan flavonoid (Meiny suzery, sri lestari, dan 

bambang cahyono; 2010). 

 Senyawa golongan flavonoid termasuk senyawa polar dan dapat diekstraksi dengan 

pelarut yang bersifat polar pula. Penelitian yang dilakukan Sharifi dan Hasani (2012) 

mengekstraksi antosianin pada buah barberry menggunakan variasi pelarut yang berbeda. 

Total antosianin terbesar yang didapatkan dengan menggunakan pelarut campuran etanol dan 

metanol. Selain itu, ekstraksi senyawa golongan flavonoid juga dianjurkan dilakukan pada 

suasana asam karena asam berfungsi mendenaturasi membran sel tanaman, kemudian 

melarutkan pigmen antosianin sehingga dapat keluar dari sel (Lydia Melawaty; 2008). 

Selain pemilihan pelarut yang untuk ekstraksi, hal lain yang perlu diperhatikan pada 

antosianin adalah karakteristik kestabilannya. Karena kestabilan antosianin sangat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengekstraksi dan menguji 

kestabilan zat warna antosianin dari daun jati muda (Tectona grandis L.f.) guna 

mengembangkan pemanfaatan pewarna alami bagi industri makanan. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan dan Alat 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah daun jati muda (Tectona 

grandis L. F). Bahan kimia yang digunakan adalah akuades, etanol 96%, asam tartarat 1%, 

HCl pekat, larutan buffer pH 3, pH 5 dan pH 7, KCl, dan CH3COONa. Alat yang digunakan 

adalah peralatan gelas laboratorium, pisau atau alat pemotong, neraca analitik A. E. Adam, 

blender WARING, shaker Gerhard Laboshake 500, spektrofotometer UV-Vis RS UV 2500, 

penyaring 100 mesh, rotari evaporator B.U.C.H.I., penangas air Mammert, pH meter 

Lawotte, hotplate CIMAREC, termometer digital Quartz, dan mikropipet BRAND. 

 

Preparasi sampel 

Sampel daun jati muda yang akan dianalisis, sebelumnya dilakukan sortasi atau 

pemilihan. Kriteria daun yang dipilih adalah daun yang utuh, tidak berulat, dan bersih dari 

tanah atau kotoran lainnya. Selanjutnya, daun yang telah terpilih dipotong kecil-kecil. 

Potongan daun siap untuk dianalisis. 

 

Ekstraksi pigmen antosianin 

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi dengan 

membandingkan total ekstrak antosianin yang didapat dari dua  pelarut (akuades dan etanol). 

Ekstraksi dimulai dengan menimbang sampel, dimana sampel yang dibutuhkan dalam setiap 

percobaan adalah 50g. Sampel dimasukkan ke dalam blender, kemudian ditambahkan 500ml 

larutan pengekstrak (pelarut + asam tartarat 1%, 4:1 atau 400ml pelarut ditambahkan dengan 

100ml asam tartarat 1%),  lalu campuran diblender hingga halus. Setelah itu, campuran daun 

dengan larutan pengekstrak disaring dengan penyaring 100 mesh. Filtrat yang diperoleh 

disimpan ditempat yang gelap, sedangkan supernatannya dimaserasi dengan larutan 

pengekstrak menggunakan stirer. Setelah larutan pengekstrak pekat, maserasi dihentikan dan 

supernatannya disaring. Filtrat yang diperoleh dicampurkan dengan filtrat pertama.  Maserasi 

dilakukan 3 kali atau sampai filtrat yang keluar tidak berwarna lagi. Filtrat yang diperoleh 

dipekatkan dengan rotari evaporator sehingga diperoleh ekstrak pekat yang siap dianalisis. 

 

Preparasi buffer 

Larutan penyangga atau buffer disiapkan untuk penentuan total antosianin dengan 

metode pH differensial. Buffer yang dibutuhkan adalah buffer pH 1 dan 4,5. Untuk membuat 
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larutan buffer pH 1,0 digunakan KCl sebanyak 1,86 gr dicampur dengan dengan 980 ml 

akuades dan diatur pH-nya hingga mencapai 1 dengan menggunakan HCL pekat. Selanjutnya 

larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 1 L dan ditambahkan akuades sampai tanda batas. 

Sedangkan untuk larutan buffer pH 4,5 digunakan Na-asetat sebanyak 54,43 gr dicampur 

dengan 960 ml akuades. Kemudian pH diukur dan diatur dengan HCl pekat hingga diperoleh 

larutan dengan pH 4,5. Selanjutnya larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 1 L dan 

ditambahkan aquades sampai tanda batas. 

Pengukuran dan perhitungan konsentrasi antosianin total dengan spektrofotometri UV-

Vis 

Sebelum pengukuran dan perhitungan antosianin, DF (dillution factor/faktor 

pengenceran) yang tepat harus ditentukan terlebih dahulu dengan cara melarutkan sampel 

dengan buffer KCl pH 1 hingga diperoleh absorbansi kurang dari 1,2 pada panjang 

gelombang antara 500-526 nm, sekaligus menentukan panjang gelombang optimum pada 

rentang panjang gelombang tersebut.  

Selanjutnya, disiapkan dua larutan sampel dari masing-masing ekstrak kental. Sampel 

pertama digunakan buffer KCl pH 1 dan untuk sampel ke dua digunakan buffer Na-asetat 

dengan pH 4,5. Masing-masing sampel dilarutkan dengan larutan buffer berdasarkan DF 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, absorbansi dari kedua sampel yang telah 

dilarutkan tersebut diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 

optimum dan 700 nm (panjang gelombang 700 nm untuk mengoreksi endapan yang masih 

terdapat pada sampel, jika sampel benar-benar bersih maka absorbansi pada 700 nm adalah 

0). Lalu, hitung selisih absorbansi antosianin dan total konsentrasinya menggunakan rumus 

pada teknik analisis data. 

Uji stabilitas ekstrak terhadap suhu 

5 ml ekstrak hasil maserasi total antosianin tertinggi diencerkan dalam akuades dalam 

labu ukur 250 mL hingga tanda batas. Hasil pengenceran diambil masing-masing 10 mL dan 

dimasukkan dalam 3 tabung reaksi, lalu ditutup dengan aluminium foil. Proses pemanasan 

dilakukan dengan waterbath pada suhu 70, 80, dan 100˚C dengan waktu pemanasan selama 

30 menit dan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. Selanjutnya dilakukan pengukuran 

absorbansi antosianin dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang optimal dan 

700 nm dengan cara berikut, diambil masing-masing 1 mL sampel yang telah dipanaskan dan 

diencerkan menggunakan larutan buffer yaitu, pH 1 dan pH 4,5 sampai volume 10 mL.  

Uji stabilitas ekstrak terhadap pH 

Proses pelaksanaan uji stabilitas terhadap buffer pH sebagai berikut, mula-mula 

disiapkan larutan buffer dengan pH yang bervariasi, yaitu pH 3, 5, dan 7. Masing-masing 

diambil sebanyak 5 mL, dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditutup dengan aluminium foil. 

Kemudian masukkan ekstrak pekat antosianin daun jati muda sebanyak 15 μL, dikocok 

hingga benar-benar homogen dan didiamkan 15 menit. Perubahan nilai absorbansi akibat 

perlakuan pH diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang optimum 

pigmen antisianin daun jati muda. 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama, menguji pelarut yang 

dapat mengekstrak antosianin terbesar dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. 

Pengukuran dilakukan 3 kali. konsentrasi antosianin tersebut dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

C(mg/100g) =  x M x DF x  x 1000 x 100% 

Dimana, ∆A didapat dari: 

∆A = (Amax – A700)pH 1,0 –  (Amax – A700)pH 4,5 

Keterangan: 

C  = konsentrasi molar (mg/100g) 
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DF  = faktor pengenceran 

∆A      = selisih absorbsi buffer antara pH 1 dan pH 4,5 

M = berat molekul (gr/mol) 

L     = panjang lintasan sel spektrofotometer (cm) 

 = absorbtivitas molar (L/mol.cm) 

V = Volume akhir (L) 

W = berat bahan awal (gr) 

Langkah ke dua, menguji pengaruh suhu dan pH lingkungan pada karakteristik 

stabilitas ekstrak antosianin dengan membandingkan konsetrasi (mg/100 mL) awal dan 

setelah perlakuan. Pengukuran dilakukan 3 kali dan teknik analisis yang digunakan pada 

masing-masing pengaruh adalah ANOVA satu arah. 

 

HASIL DA PEMBAHASAN 

Ekstraksi Antosianin 

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa etanol sebagai larutan pengekstrak 

menghasilkan total antosianin tertinggi yaitu dengan nilai rata-rata 53,993 mg /100 g daun jati 

muda segar. Nilai tersebut berbeda nyata dengan total antosianin pada ekstrak akuades. Hal 

ini disebabkan antosianin daun jati muda memiliki kepolaran yang relatif sama dengan etanol. 

Bahan-bahan dan senyawa kimia akan mudah larut dalam bahan pelarut yang sama 

polaritasnya dengan bahan yang akan dilarutkan (Zurrahmi Wirda, Hakimah Halim,  

Tanwirul Millati, dan Rahmi Zulhidiani; 2011). Sedangkan akuades diduga memiliki tingkat 

polaritas yang terlalu tinggi untuk mengekstrak antosianin, dimana antosianin sendiri lebih 

sesuai apabila diekstrak dengan pelarut yang sedikit polar. Oleh karena itu, pelarut yang baik 

digunakan untuk mengekstrak antosianin daun jati muda adalah etanol. 

 

Tabel 1.Nilai Rata-Rata Total Antosianin pada Ekstrak Akuades dan Ekstrak Etanol 

No JenisPelarut Total Antosianin (mg/100g) 

1 akuades + asamtartarat 1% 13,47 

2 etanol + asamtartarat 1% 53,993 

 

Stabilitas Warna Antosianin 

Analisis anova menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara perlakuan suhu 

pemanasan 70˚C, 80˚C, dan 100˚C terhadap stabilitas antosianindaun jati muda. Penurunan 

nilai absorbansi ini menunjukkan bahwa warna antosianin dari ekstrak daun jati muda tidak 

stabil terhadap pemanasan. Penurunan tersebut terjadi karena antosianin tersebut mengalami 

kerusakan dan perubahan struktur pada saat proses pemanasan sehingga tidak mampu 

memberikan warna seperti semula. Hal ini diperkuat oleh Puspita Sari, Fitriyah Agustina, 

Muhammad Komar, Unus, Muhammad Fauzi, dan Triana Lindriati (2005) yang menyatakan 

bahwa pemanasan dapat menyebabkan kehilangan warna merah dan terjadinya peningkatan 

warna coklat sebagai hasil dari degradasi dan polimerisasi pigmen. Kemungkinan degradasi 

warna antosianin disebabkan oleh berubahnya kation flavium yang berwarna merah menjadi 

basa karbinol yang akhinya menjadi kalkon yang tidak berwarna dan berakhir pada produk 

degradasi berwarna coklat (Puspita Sari, Fitriyah Agustina, Muhammad Komar, Unus, 

Muhammad Fauzi, dan Triana Lindriati, 2005). 
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Tabel 2. Ringkasan Anovauji stabilitas antosianin terhadap suhu pemanasan 

JumlahVariasi dk JumlahKuadrat Rata-Rata 

Kuadrat 

Fhitung Ftabel 

AntarKelompok 2 
 

0,0011425 207,727 5% = 

5,14 

1% = 

10,92 

DalamKelompok 6 
 

0,0000055 

Total 8 0,002318    

 

Tabel 3. Ringkasan Anovauji stabilitas antosianin terhadap pH 

JumlahVariasi dk JumlahKuadrat Rata-Rata 

Kuadrat 

Fhitung Ftabel 

AntarKelompok 2 0,0013607 0,00068035 19,9809 5% = 5,14 

1%=10,92 DalamKelompok 6 0,0002043 0,00003405 

Total 8 0,001565    

 

 
Gambar 1. Spektrum Absorbansi Warna Antosianin Daun Jati Muda Terhadap Pengaruh 

Suhu Pemanasan 

 

Pernyataan yang juga mendukung diungkapkan oleh Zurrahmi Wirda, Hakimah 

Halim,  Tanwirul Millati, dan Rahmi Zulhidiani (2011) yang menyatakan bahwa temperatur 

adalah faktor yang ikut mempengaruhi kestabilan struktur molekul antosianin. Dengan 

meningkatnya suhu membuat meningkatnya derajat kerusakan antosianin. Pada suhu tinggi, 

stabilitas warna menjadi lebih cepat menurun dan terjadinya degradasi pigmen. Suhu yang 

tinggi menyebabkan perubahan warna menjadi memudar, hasil mengalami browning dan 

terbentuknya endapan pada cairan. 

Hasil analisis anova dari uji stabilitas antosianin terhadap perlakuan pH menyatakan 

bahwa Ada perbedaan signifikan antara perlakuan pH 3, 5, dan 7 terhadap stabilitas 

antosianin daun jati muda. pH yang paling baik untuk kestabilan antosianin daun jati muda 

adalah pH 3. Sedangkan perlakuan pH yang tidak baik dalam mempertahankan stabilitas 

antosianin daun jati muda adalah pH 7. 
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Gambar 2. Spektrum Pengaruh pH Terhadap Absorbansi Warna Antosianin Daun Jati 

Muda 

Namun, perbedaan signifikan stabilitas antosianin terhadap perlakuan pH hanya antara 

pH 5 dan 7. Sedangkan  antara pH 3 dan 5 perbedaannya tidak signifikan. Artinya, antara pH 

3 dan 5 penurunan stabilitas antosianin tidak terlalu besar, karena pH 3-5 termasuk kategori 

pH rendah yang dapat mempertahankan kestabilan antosianin. Tetapi apabila nilai pH terus 

dinaikkan sampai pH 7 maka stabilitas antosianin akan menurun drastis. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Winarti dan Firdaus (2010) yaitu, antosianin merupakan zat warna merah 

yang stabil pada pH rendah, dan stabilitasnya akan turun apabila pH dinaikkan.   

Sama halnya seperti pengaruh suhu pemanasan, perubahan warna akibat pengaruh pH 

terjadi karena adanya degradasi warna dari antosianin yang disebabkan oleh kation flavium 

yang berwarna merah menjadi basa karbinol dan akhirnya menjadi kalkon yang tidak 

berwarna (Zurrahmi Wirda, Hakimah Halim,  Tanwirul Millati, dan Rahmi Zulhidiani; 2011). 

Kation flavium hanya stabil pada pH rendah. Peningkatan pH dapat memperbanyak senyawa 

karbinol dan kalkon, sehingga kestabilan antosianin pun akan menurun. 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan: 

1. Pelarut etanol menghasilkan total antosianin daun jati muda yang lebih tinggi yaitu 

53,993 mg /100 g daun jati muda segar dari pada pelarut akuades.  

2. Suhu pemanasan dan pH mempengaruhi stabilitas ekstrak antosianin daun jati muda.  

a. Semakin tinggi suhu pemanasan, maka kestabilan antosianin semakin berkurang. 

Suhu pemanasan yang paling baik untuk antosianin adalah suhu 70˚C. 

b. Kestabilan antosianin berkurang seiring dengan berkurangnya tingkat keasaman 

ekstrak antosianin. Ekstrak antosianin paling stabil pada pH 3. 
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ABSTRACT 

Galactomannan from palm sugar seeed (Arengga pinnata) has been 

crosslinked with glutaraldehyde (GIG) through condensation reaction 

to form galactomannan crosslinked glutaraldehyde (GIG) using acid 

catalyst.The amount of galactomannan extracted from sugar palm 

fruit was 4.427%. The FT-IR spectrum of GIG showing an absorption 

at wavelength of 1150-1085 cm
-1

 which is corresponded with 

functional group of C-O-C asymmetric. The absorbance of hydroxyl 

functional group became smaller in the increasing of glutaraldehyde 

quantity. Based on the SEM image the morphology of galactomannan 

surface has been changed from smooth to rough and bumpy. The 

thickness of the films were 0.20 – 0.82 mm which was increased if the 

amount of glutaraldehyde raised. The swelling properties of GIG was 

determined using gravimetric method. It has been found that 

increasing amount of glutaraldehyde could decrease swelling index. 

GIG can be used as drug carrier matrix based on the swelling index. 

 

Key words: Palm sugar seed,  galactomannan, glutaraldehyde, crosslinked,   

galactomannan crosslinked glutaraldehyde. 

 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini, sebagian besar sistem pembawa obat secara khusus untuk mengobati 

gangguan usus sering mengalami kegagalan, karena pembawa obat tidak berada pada 

konsentrasi yang tepat untuk mencapai lokasi target. Dengan demikian, dilakukanlah strategi 

untuk membuat pembungkus obat yang dapat sampai menuju target (Jose, 2009).  

Sistem pembawa yang dimaksudkan untuk melepaskan obat pada target yang 

membutuhkan perlindungan terhadap obat dari lingkungan yang berbeda suasana seperti di 

dalam lambung dan usus kecil. Saat ini bahan pembungkus obat yang paling sering 

digunakan berasal dari bahan matriks yang dapat bertahan dalam saluran sistem pencernaan 

terhadap aksi pencernaan atau enzim pencernaan. Matriks polisakarida tetap utuh dalam 

lingkungan fisiologis lambung dan usus kecil tetapi setelah itu,  akan ditindak lanjuti oleh 

bakteri dan kemudian matriks polisakarida tersebut mengalami degradasi (Gaurav, 2010). 

Senyawa hidrokoloid sangat banyak terdapat di alam, salah satunya adalah 

polisakarida galaktomanan yang banyak terdapat pada kolang-kaling (Rao et al., 1961). 

Kolang-kaling dihasilkan dari pohon aren rata-rata sebanyak 100 kg/pohon/tahun, apabila 

tidak disadap niranya (Anonim, 2009). Pemanfaatan kolang-kaling saat ini masih sangat 

terbatas dan tingkat konsumsi masyarakat juga masih rendah. Kolang-kaling memiliki kadar 

air sangat tinggi mencapai 93,6% disamping juga mengandung protein (2,344%), karbohidrat 

(56,571%) serta serat kasar (10,524%) (Tarigan et al.,2011). 
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Karbohidrat di dalam biji aren yang disebut kolang-kaling (Arenga pinnata) pada 

umumnya adalah galaktomanan yang memiliki berat molekul beragam, yaitu ± 6000-17000 

(Kooiman, 1971). Galaktomanan merupakan polisakarida alami yang umumnya digunakan di 

dalam industri makanan dan obat-obatan, telah banyak digunakan sebagai penstabil, 

pengemulsi, dan pengental (Vargas et al., 2008). 

Galaktomanan kolang-kaling  adalah  poligalaktomanan yang diisolasi dari biji aren 

setengah  matang yang sering disebut sebagai “kolang-kaling”. Galaktomanan kolang-kaling 

memliki rantai utama liniear β-(1-4) manosa dan memiliki cabang galaktosa yang terikat pada 

α-(1-6). Galaktomanan memiliki keunikan dibandingkan dengan galaktomanan lainnya, yaitu 

memiliki perbandingan manosa dan galaktosa 1,331 : 1 (Tarigan, 2012). 

Galaktomanan kolang-kaling merupakan poligalaktomanan seperti guar gum (GG) 

tetapi perbandingan manosa dan galaktosa  dari guar gum (GG) adalah  2 : 1. Jika 

Galaktomanan kolang-kaling dimodifikasi diharapkan dapat dimanfaatkan seperti guar gum 

(GG) (Kabiret al., 2000). Guar gum merupakan salah satu polisakarida yang dapat digunakan 

sebagai penghantar obat menuju usus besar yang merupakan pusat target (Krishnaiah et al., 

2001). Dalam industri makanan, biasanya guar gum (GG) berperan sebagai bahan pengental. 

Dalam farmasi  guar gum (GG) telah diusulkan menjadi sebuah sarana pembawa obat dengan 

pelepasan yang terkendali dan yang memiliki tujuan menuju usus sebagai targetnya (Wong et 

al., 1997). 

Keterbatasan utama dalam desain matriks guar gum (GG) sebagai pembawa obat sifat 

mengembang (swelling)yang tinggi sehingga dibutuhkan suatu teknik untuk mengurangi sifat 

swelling tersebut untuk menghindari  terjadinya kebocoran atau pecahnya pembungkus obat 

sebelum mencapai target, modifikasi kimia pada guar gum (GG) dapat   mengurangi sifat 

mengembangnya dalam jumlah yang besar sehingga dapat digunakan sebagai matrik  sistem 

pembawa obat (Rubinstein et al.,1995). 

Gliko-Kabir et al., 2000, tentang galaktomanan guar gum yang diikat silang dengan 

glutaraldehida untuk memperoleh derajat swelling yang rendah sehingga berpotensial untuk 

digunakan sebagai penghantar obat yang spesifik sampai ke pusat target. 

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan sintesis dan 

karakterisasi film galaktomanan ikat silang glutaraldehida melalui reaksi kondensasi dari 

galaktomanan biji aren / kolang-kaling (Arenga pinnata) dengan  glutaraldehida sebagai 

pengikat silang. Galaktomanan ikat silang glutaraldehida  yang telah terbentuk  akan 

dianalisis dengan spektrofotometer FTIR, SEM (Scanning Electron Microscopic), DTA 

(Differential Thermal Analysis)dan juga diuji kemampuan mengembang (swelling)serta 

ketebalan rata-rata film galaktomanan ikat silang glutaraldehida. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Alat-alat gelas, Scanning Electron 

Microscope, Differential Thermal Analysis, sentrifugator, dan Spektrofotometer FT-IR,  

 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :glutaraldehida 25%, etanol, HCl (p), 

H2SO4(p), kolang-kaling, KH2PO4 (s), NaHSO3 5%, NaOH (s) p.a Merck yang diperoleh dari 

salah satu penyalur bahan kimia di Medan. Larutan NaOH 0,2 M, air suling bebas CO2 dibuat 

sesuai dengan prosedur Depkes RI 1979. Larutan HCl 0,1 M (larutan Simulated Gastric 

Fluid/SGF), larutan buffer fosfat (larutan Simulated Intestinal Fluid / SIF) dan larutan kalium 

dihidrogen fosfat (KH2PO4) 0,2 M dibuat sesuai dengan prosedur Ditjen POM 1979. 
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Prosedur Penelitian 

Ekstraksi Galaktomanan dari Biji Aren / Kolang-Kaling 

 

Kolang-kaling dibersihkan dan  ditambah  air suling dengan perbandingan kolang-

kaling dan air suling  1 : 10 (
w
/v), dihaluskan dengan blender selama ± 5 menit,  didiamkan 

selama 1 malam dalam lemari pendingin, kemudian di sentrifugasi pada kecepatan 6500 rpm 

selama 60 menit, supernatan ditambahkan dengan etanol dengan perbandingan etanol dan 

supernatan  2 : 1 (
v
/v), didiamkan selama 1 malam dalam lemari pendingin, kemudian 

disaring, lalu diambil residu dan dicuci dengan etanol absolut, lalu dikeringkan di dalam 

desikator (Modifikasi Tarigan, 2012). 

 

Pembuatan Galaktomanan Ikat Silang Glutaraldehida (GIG) 

Sebanyak 98,8 ml air suling dimasukkan ke dalam gelas Beaker, distirer perlahan, lalu 

ditambahkan 0,5 gram galaktomanan, setelah larut diteteskan H2SO4(P) secara perlahan-lahan 

hingga pH menjadi 2, diaduk hingga galaktomanan mengembang, lalu ditambahkan 1,2 ml 

glutaraldehida 25% (
w/

v) (GIG 1), di stirer selama 30 menit, kemudian dituang larutan 

kedalam cawan petri yang ukurannya tinggi 1,8 cm dan diameter 11cm, dikeringkan di 

dalam oven pada suhu 40
o
C, lalu direndam film dengan larutan NaHSO3 5% (

w
/v) selama ± 2 

jam dan kemudian dicuci film dengan air suling hingga pH-nya netral, dan dianalisa air 

suling  pencucian film dengan spektrofotometer-uv pada panjang gelombang 235 nm 

(glutaraldehida polimer) dan 280 nm (glutaraldehida monomer). Film dikeringkan kembali 

dalam oven pada suhu 40
o
C, dilepaskan film dari cawan petri dan disimpan dalam plastik 

bening. Dilakukan perlakuan yang sama untuk glutaraldehida 25% (
w
/v) dengan variasi 

volume 12 ml (GIG 2), 36 ml (GIG 3), dan 60 ml (GIG 4) (Gliko-Kabir et al., 1998). 

Galaktomanan ikat silang glutaraldehida yang terbentuk dianalisis perubahan gugus fungsi 

dengan spektrofotometer FT-IR dan morfologi permukaan dengan SEM (Scanning Electron 

Microscopic).  

Kemudian diuji ketebalan film galaktomanan ikat silang glutaraldehida (GIG) dengan 

menggunakan skala Vernier (Tricle Brand) dan pengukuran sifat swelling dilakukan pada air 

suling, SGF (Simulated Gastric Fluid) pada larutan media pH 1,2 dan SIF (Simulated 

Intestinal Fluid) pada larutan media pH 7,4. 

 

Uji Ketebalan Film Galaktomanan Ikat Silang Glutaraldehida (GIG) 

Ketebalan film diukur dengan skala vernier (Tricle Brand) pada 5 posisi yang berbeda 

pada masing- masing film. Nilai rata-rata diperoleh dari perhitungan 5 data pengukuran 

tersebut. Ketebalan film dihitung dengan cara menentukan angka yang ditunjukkan skala 

utama yang tepat terbaca sebelum angka nol skala nonius pada jangka sorong, lalu ditentukan 

angka dari skala nonius yang berimpit/segaris dengan skala utama, kemudian kalikan dengan 

angka ketelitian alatnya, dan jumlahkan angka yang diperoleh dari skala utama dan skala 

nonius. 

 

Pengukuran Sifat Swelling dalam Air Suling, SGF dan SIF. 

GIG digunting dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm, lalu ditimbang beratnya, kemudian 

dimasukkan kedalam gelas Beaker yang telah berisi 20 mL air suling dan dibiarkan selama 4 

jam. Diangkat film yang masih basah dan ditimbang dalam keadaan basah, kemudian 

dihitung persen (%) indeks swelling. 

 

Indeks swelling=Beratswelling–Berat awal x100% 
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    Berat Awal 

Dengan prosedur yang sama dilakukan untuk larutan SGF dan SIF. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Hasil Ekstraksi Galaktomanan Dari Kolang-Kaling 

Sebanyak 400 gram kolang-kaling dihaluskan dan diekstraksi dengan air suling, diperoleh 

serbuk  berwarna putih sebanyak 17,7083 gram atau kadar galaktomanan 4,427 %.  

 

Hasil Pengukuran Sifat Mengembang (swelling) dan Ketebalan Film GIG 

Uji sifat mengembang (swelling) dilakukan pada galaktomanan dan galaktomanan 

ikat silang glutaraldehida dengan waktu 4 jam danpengukuran ketebalan film dilakukan pada 

lima titik dan dihitung rata-rata ketebalan film. Hasil pengukuran sifat mengembang 

(swelling) dan ketebalan film ditunjukkan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil pengukuran sifat swelling dan ketebalan film GIG 

Parameter 
Sampel 

GKK GIG 1 GIG 2 GIG 3 GIG 4 

Ketebalan film 

GIG (mm) 
0,2 0,25 0,32 0,55 0,82 

Swelling dalam 

air suling (%) 
- 51,1 27,74 5,11 1,82 

Swelling dalam 

SGF 
- 37,07 21,53 4,1 1,49 

Swelling dalam 

SIF 
- 58,37 32,92 5,91 2,22 

 

Hasil Analisis Gugus Fungsidengan Spektrofotometer FT-IR   

Untuk menganalisis adanya perubahan gugus fungsi maka galaktomanan dan GIG 

dianalisis dengan spektrofotometer FT-IR. Analisis dilakukan pada bilangan gelombang 

4000-650 cm
-1

, hasilnya ditunjukkan  pada Tabel 2 dan 3 

 

Tabel 2.  

Hasil Analisis Gugus Fungsi Galaktomanan dengan Spektrofotometer  FT-IR  

Gugus Fungsi 

Bilangan 

Gelombang  

(cm
-1

) 

vibrasi streching O-H  3433,29 

vibrasi streching -CH 

sp
3
 

2947,23 

vibrasi bending -CH 

sp
3
 

1346,31 

vibrasi streching -CO  

dari C-OHdan C-O-C 
1014,56 

 

Tabel 3. 

Hasil Analisis Gugus Fungsi GIG dengan Spektrofotometer FT-IR  

Gugus Fungsi Sampel 
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GIG 1(cm
-1

) GIG 2(cm
-1

) GIG 3(cm
-1

) GIG 4(cm
-1

) 

vibrasi sterching O-H 

 

3448,72 

 

3441,01 

 

3441,01 

 

3448,72 

vibrasi streching -CH sp
3
 2924,09 2939,52 2947,23 2947,23 

vibrasi bending C-H sp
3 

vibrasi streching -CO dari C-

O-C
 

1381,03 

 

 

1095,57 

1381,03 

 

 

1118,71 

1357,89 

 

 

1126,43 

1357,89 

 

 

1131,14 

 

Hasil Analisis Morfologi Permukaan Galaktomanan Kolang-Kaling dan GIG dengan 

SEM (Scanning Electron Microscopic) 

Bentuk morfologi permukaan  galaktomanan kolang-kaling  dan Galaktomanan ikat silang 

glutaraldehida  ditunjukkan pada gambar 1.a dan 1.b. 

       A   B 
 

 

Gambar 1 Morfologi Permukaan A.Galaktomanan;B. GIG (0,5:1,2 (
w
/v)) 

 

Hasil Analisa DTA Film Galaktomanan Ikat Silang Glutaraldehida 

 

Analisa sifat termal film galaktomanan ikat silang glutaraldehida pada 4 variasi ditunjukkan 

pada tabel 4, sebagai berikut; 

 

Tabel 4.  

Hasil Analisa DTA Film Galaktomanan Ikat Silang Glutaraldehida. 

Variasi 

Film 

GIG 

SuhuEndotermal 

(
o
C) 

SuhuEksotermal 

(
o
C) 

GIG I 70 
o
C 300 

o
C; 470 

o
C 

GIG II 70 
o
C 300 

o
C; 500 

o
C; 

510 
o
C 

GIG III 130 
o
C 420 

o
C; 430

o
C; 

510 
o
C 

GIG IV 130 
o
C 440 

o
C; 500 

o
C; 

510 
o
C 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Hasil Ekstraksi Galaktomanan dari   Biji Aren / Kolang-Kaling 

Isolasi galaktomanan dari 400 gram  kolang-kaling melalui proses ekstraksi  

menggunakan air suling sebagai pelarut pada perbandingan 1 : 10 (
w
/v) diperoleh 

galaktomanan seberat 17,7083 gram  atau kadarnya  4,427%. 



 

1552 

 

 Pemisahan galaktomanan dari  karbohidrat lainnya terjadi karena sifat galaktomanan 

yang larut dalam air sedangkan galaktomanan  yang unit galaktosanya kurang dari 5% tidak 

larut dalam air, jadi pada saat sentrifugasi telah terpisah yakni yang larut atau galaktomanan  

di fase supernatan sedangkan yang tidak larut terdapat pada residu, kemudian pada saat 

penambahan alkohol maka terjadi pengendapan pada galaktomanan. Hasil ekstraksi yang 

diperoleh tidak jauh berbeda dengan yang diperoleh Koiman sebesar 5 % pada suasana basa, 

(Koiman, 1971) dan yang diperoleh oleh Tarigan sebesar 4,58 % (Tarigan, 2012). 

 

Ikat Silang Galaktomanan dengan Glutaraldehida 

Galaktomanan ikat silang glutaraldehida yang diperoleh dibuat dalam bentuk film 

(lapisan tipis). Air bilasan film (lapisan tipis) diuji  dengan spektrofotometri-uv pada panjang 

gelombang  235 nm untuk glutaraldehida polimer dan 280 nm glutaraldehida monomer. Hal 

ini dilakukan untuk menentukan apakah senyawa glutaraldehida masih ada dalam film dalam 

bentuk polimer maupun monomernya, ternyata setelah diuji pada panjang gelombang tersebut 

senyawa glutaraldehida tidak terdapat lagi pada film GIG  (Kawahara, et al, 1992; Kabir et 

al.,1998). Reaksi ikat silang antara galaktomanan dengan glutaraldehida pada suasana asam 

pada pH 2 dengan  penambahan H2SO4 yang diikuti dengan penambahan larutan NaHSO3 

secara teoritis ditunjukan pada gambar 2. 

Gliko-Kabir et al., 1998, menjelaskan bahwa yang diharapkan dalam ikat silang antara 

galaktomanan dengan glutaraldehida membentuk lapisan film yang memiliki indeks swelling 

semakin rendah dengan bertambahnya jumlah glutaraldehida, sama halnya dengan yang 

dperoleh dalam penelitian ini. Terdapat juga perubahan lainnya dalam penambahan 

glutaraldehida sebagai pengikat silang galaktomanan, yaitu semakin tebalnya lapisan film 

yang diperoleh dikarenakan densitas campuran yg semakin meningkat. 

 

Hasil Uji Sifat Mengembang (Swelling) 

Pengukuran derajat kemampuan mengembang (swelling), masing-masing dilakukan 

dengan perendaman selama 4 jam di dalam 20 ml air suling, 20 ml larutan media pH 1,2 SGF 

(Simulated Gastric Fluid) dan 20 ml larutan pada pH 7,4 SIF (Simulated Intestinal Fluid). 

Hasil pengukuran derajat swelling yang diperoleh pada air suling tidak dapat ditentukan 

karena GKK pada air suling sudah larut sebagian dan GKK yang mengembang sudah sulit 

diambil dari wadah, dan kelarutannya semakin besar dilarutan SIF dan larutan SGF. Indeks 

swelling senyawa GIG semakin menurun dengan bertambahnya jumlah glutaraldehida, hal ini 

disebabkan karena senyawa glutaraldehida akan menggantikan gugus OH pada GKK. 

Lepasnya gugus -OH akan mengakibatkan GIG sulit berinteraksi dengan air, sehingga akan 

menurunkan nilai swelling dari GIG. Dari gambar 4.3. dapat menunjukkan bahwa nilai indeks 

swelling dalam larutan buffer fosfat pH 7,4 (SIF) lebih besar dibandingkan dengan indeks 

swelling dalam larutan HCL 0,1 M (SGF), hal ini dikarenakan indeks swelling GIG 

dipengaruhi oleh pH medium dimana pada pH basa, indeks swelling GIG akan semakin 

meningkat (Gliko-Kabir et al., 1998). 



 

1553 

 

H-C-(CH2)3-C-H

O       O

+ 2H+ H-C-(CH2)3-C-H

O+H     O+H

H-C+-(CH2)3-C+-H

OH       OH

 

+    H-C (CH2)3 C-H

OH      OH

O

H

O

H

HO

OH

H

HH

OH

O

H

O

H

HO

OH

H

HH

O

O

*

*

n

O

OH

H

H

HO

H

OHH
H

OH

-2H

O

H

H

HO

HO

H

H

H

HO

O

H

O

H

HO

HO

H

H

H

O

O

H

H

HO

H

O

OH

H

H

OO

H

H

OH

OH

H

H

H

OH

O

H

O

H

OH

OH

H

H

H

O

O

H

H

OH

H

O

HO

H

H

O
 C (CH2)3 C

H       H

+    2H2O

 

R C

O

H

NaHSO3 R C

ONa

HSO3

H

 
Gambar 2. Reaksi ikat silang galaktomanan dengan glutaraldehida (Kabir et al., 1998) 

dan reaksi penambahan NaHSO3 

 

 

 
Gambar 3. Histogram indeks Swelling GIG dalam Air Suling, SGF dan SIF pada 

perendaman selama 4 jam 

 

Hasil Pengukuran Ketebalan Film 

Hasil pengukuran ketebalan film diperoleh dari 0,20-0,82 mm. Dari hasil pengukuran 

ketebalan film yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa semakin banyak jumlah 

glutaraldehid yang dicampur dengan galaktomanan yang berjumlah sama, maka ketebalan 

film akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena densitas campuran semakin 

meningkat. 

 

Hasil Analisis GKK dan GIG dengan Spektrofotometer FT-IR 

Galaktomanan yang dianalisis dengan spektrofotometer FT-IR menghasilkan pita 

serapan pada bilangan gelombang 3234,54 cm
-1

 yang menunjukkan adanya vibrasi streching 
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gugus O-H yang didukung oleh pita serapan pada bilangan gelombang 1646,86 cm
-1

 yang 

menunjukan vibrasi bending O-H atau gugus O-H yang terikat dengan air. Pita serapan pada 

bilangan gelombang 2917,49 cm
-1

 menunjukan adanya vibrasi streching C-H sp
3
 yang 

didukung oleh pita serapan pada bilangan gelombang 1348,58 cm
-1

 yang menunjukan adanya 

vibrasi bending C-H sp
3
. Pita serapan pada bilangan gelombang 1053,39 cm

-1
 menunjukan 

adanya vibrasi streching C-O pada ikatan C-OH dan C-O-C (Stuart, 2004).Hasil spektrum 

FT-IR galaktomanan ikat silang glutaraldehida (GIG) (Gambar 4), menunjukkan terjadinya 

perubahan nilai absorbansi pada masing-masing spektrum, dimana makin besar jumlah 

glutaraldehida yang ditambahkan, maka nilai absorbansi akan semakin kecil dan persen (%) 

transmitansi makin besar. Ini menunjukkan bahwa proses ikat silang galaktomanan dengan 

senyawa glutaraldehida telah terbentuk.  

 
Gambar 4. Spektrum FT-IR Galaktomanan Ikat Silang Glutaraldehida 

Keterangan  : 

GIG 1 

 

GIG 2 

 

GIG 3 

 

GIG 4 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

Perbandingan 0,5 gr 

Galaktomanan dan 1,2 ml 

Glutaraldehida25% 

Perbandingan 0,5 gr 

Galaktomanan dan 12 ml 

Glutaraldehida 25% Perbandingan 

0,5 gr Galaktomanan dan 36 ml 

Glutaraldehida25% 

Perbandingan 0,5 gr 

Galaktomanan dan 60 ml 

Glutaraldehida25% 

Untuk membuktikan ikat silang glutaraldehida pada galaktomanan, pada spektrum 

FT-IR muncul pita serapan pada bilangan gelombang 1150-1085 cm
-1

 yang menunjukkan 

adanya gugus C-O-C asimetrik (Silverstein, 1986). Hal ini juga dapat dilihat dari hasil 

spektrum FT-IR galaktomanan dan hasil spektrum  FT-IR galaktomanan ikat silang 

glutaraldehida (GIG) menunjukkan. Selain dari perubahan puncak gugus OH, tidak adanya 

gugus C=O aldehid pada bilangan gelombang 1745-1710 cm
-1

menunjukkan bahwa aldehida 

tidak terdapat lagi pada film, ini menunjukkan bahwa proses ikat silang galaktomanan dengan 

senyawa Glutaraldehida telah terbentuk.  

 

Hasil Uji Morfologi Permukaan GKK dan GIG dengan SEM (Scanning Electron 

Microscopic) 

Berdasarkan hasil uji SEM (Scanning Electron Microscpic), galaktomanan (Gambar 

1.a) dan galaktomanan ikat silang glutaraldehida (Gambar 1.b)  menunjukkan telah terjadi 

perubahan morfologi permukaan. Pada GKK bentuk permukaan halus sedangkan bentuk 
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permukaan galaktomanan ikat silang glutaraldehida sedikit kasar serta bergelombang. Ini 

menunjukkan perubahan morfologi yang mendukung telah terjadinya ikat silang antara 

galaktomanan dan glutaraldehida. 

 

Hasil Analisa DTA Film Galaktomanan Ikat Silang Glutaraldehida 

Analisa DTA bertujuan untuk melihat suhu endotermal dan suhu eksotermal dari 

sampel. Suhu endotermal menunjukkan pada suhu berapa sampel melepaskan air yang terikat 

pada GIG, dan suhu eksotermal akan menunjukkan pada suhu berapa sampel akan mulai 

terdekomposisi. Berdasarkan analisis sifat termal film galaktomanan ikat silang 

glutaraldehida, suhu endotermal ke kanan, yang mengindikasikan bahwa film ini melepas uap 

air pada suhu 70
o
C untuk GIG 1 dan GIG 2, dan pada suhu 130

o
C untuk GIG 3 dan GIG 

4.Suhu eksotermik puncak yang didapat dari data adalah pada suhu 470 
o
C untuk GIG 1, dan 

pada 510
o
C untuk GIG 2, GIG 3, dan GIG 4 yang menunjukkan pada suhu ini film GIG 

terdekomposisi. Semakin meningkatnya suhu eksotermal menunjukkan bahwa semakin 

meningkatnya jumlah ikatan silang yang terbentuk akibat dari semakin meningkatnya jumlah 

glutaraldehida yang ditambahkan dalam setiap pembentukan film GIG. 

 

KESIMPULANDAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Galaktomanan Ikat silang Glutaraldehida dapat disintesis melalui reaksi kondensasi antara 

galaktomanan kolang-kaling (Arenga pinnata) dengan Glutaraldehida  menggunakan katalis 

asam. 

2. Karakteristik Galaktomanan kolang-kaling (Arenga pinnata) ikat silang Glutaraldehida 

adalah: tebal film 0,20-0,82mm, adanya perubahan morfologi permukaan dari halus (GKK)  

menjadi kasar dan bergelombang (GIG), perubahan profil puncak gugus hidroksil, suhu 

endotermis dan eksotermis semakin meningnkat, dan indeks swellingGIG semakin kecil bila 

jumlah glutaraldehida semakin meningkat. 

 

Saran 

Diharapkan peneliti selanjutnya melanjutkan hasil film galaktomanan ikat silang 

glutaraldehida dengan melakukan sejumlah variasi perbandingan antara galaktomanan dan 

glutaraldehida yang berbeda. 
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ABSTRAK 

Ampas tebu merupakan bahan berbasis lignoselulosa memiliki 

substrat yang cukup kompleks di dalamnya terkandung lignin, 

polisakarida, zat ekstraktif, dan senyawa organik lainnya. Kandungan 

polisakarida pada tebu terdiri atas selulosa (50%-55%) dan 

hemiselulosa (15%-20%). Selulosa dapat dihidrolisis menjadi glukosa 

dengan menggunakan enzim selulase dari pankreas keong mas. Waktu 

hidrolisis mempengaruhi kadar glukosa yang dihasilkan dari α 

selulosa ampas tebu. α -  selulosa diisolasi dari ampas tebu dan enzim 

selulase yang digunakan diisolasi dari pankreas keong mas.  Enzim 

selulase dimurnikan dengan cara pengendapan menggunakan 

amonium sulfat dengan variasi kejenuhan 0-20 %, 20-40 %, 40-60 %, 

60-80 % (b/v). Aktivitas enzim selulase ditetapkan dengan metode 

Nelson Somogyi. Enzim selulase dengan aktivitas tertinggi 

diaplikasikan sebagai penghidrolisis α selulosa dengan variasi waktu 

90 menit, 120 menit dan 150 menit dan kadar glukosa dihitung 

dengan metode Nelson Somogyi. Dari hasil penelitian terbaik 

diperoleh kadar glukosa menggunakan enzim selulase sebesar 0,349 

mg/mL pada waktu 90 menit. 

 

Kata kunci : Glukosa, α -  selulosa, ampas tebu, enzim selulase, keong mas   

 

PENDAHULUAN 

            Ampas tebu adalah hasil samping dari proses ekstraksi (pemerahan) cairan tebu, dari 

satu pabrik dapat dihasilkan ampas tebu sekitar 35 – 40% dari berat tebu yang digiling. 

Mengingat jumlahnya yang begitu banyak, maka ampas tebu akan memberikan nilai tambah 

untuk pabrik jika diberi perlakuan lebih lanjut (Tim Penulis PS, 1992). Ampas tebu 

merupakan bahan berbasis lignoselulosa memiliki substrat yang cukup kompleks karena di 

dalamnya terkandung lignin, polisakarida, zat ekstraktif, dan senyawa organik lainnya. 

Kandungan polisakarida pada tebu lebih dari 70% yang terdiri dari selulosa (50%-55%) dan 

hemiselulosa (15%-20%). Kandungan Lignin diperkirakan hanya sekitar 20%-30% 

(Gozan.dkk,2007).  

 Selulosa merupakan biomassa yang sangat melimpah di bumi, banyak digunakan 

sebagai bahan untuk memproduksi bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar 

fosil (Tsuji et al,2012). Salah satu limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan adalah ampas 

tebu. Ampas tebu merupakan limbah yang biasanya digunakan sebagai bahan baku industri 

gula yang mengandung serat selulosa dan biasanya digunakan sebagai bahan baku industri 

kertas dan bahan bakar (Marsiati,1989).  

 Hidrolisis adalah reaksi kimia antara air dengan suatu zat lain yang menghasilkan satu 

zat baru atau lebih dan juga menyebabkan suatu larutan terdekomposisi  dengan 



 

1558 

 

menggunakan air. Prinsip dari hidrolisis pati pada dasarnya yaitu pemutusan rantai polimer 

pati menjadi unit-unit dekstrosa (C6H12O6). Pemutusan rantai polimer untuk membentuk unit 

dekstrosa ini dapat terjadi melalui beberapa cara misalnya secara enzimatis, kimiawi ataupun 

kombinasi keduanya (Muin.dkk,2014). 

 Enzim selulase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis selulosa adanya selulosa 

dalam substrat dapat menginduksi terbentuk enzim selulase oleh mikroorganisme selulolitik. 

Substrat yang digunakan untuk memproduksi enzim selulase adalah substrat berbahan 

lignoselulosa seperti substrat lignoselulosa yang telah diteliti dengan kapang Aspergillus 

niger yaitu jerami padi, serbuk gergaji kayu, ampas tebu,  jerami gandum, kulit gandum, dan 

ampas singkong (Idiawati dkk, 2014). 

               Pada tubuh keong mas, kapang dan bakteri terdapat enzim selulase. Enzim ini 

menghidrolisis selulosa menjadi oligosakarida yang akhirnya menjadi glukosa. Enzim inilah 

yang memainkan peran penting dalam pencernaan selulosa pada hewan sapi, kambing dan 

keong mas (Niranjane, 2004) 

 
 Gambar 1. Keong mas  

 

             Decy, (2011) telah melakukan penelitian tentang penentuan pH dan suhu optimum 

dari aktifitas ekstrak kasar enzim selulase hasil isolasi bekicot terhadap hidrolisa substrat 

selulosa, kertas hvs dan ampas tebu yang menunjukkan aktivitas ekstrak kasar enzim selulase 

pada substrat selulosa sebesar 0,0166 U, pada kertas sebesar 0,0154 U dan ampas tebu 

sebesar 0,0083 U. 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh waktu hidrolisis terhadap kadar glukosa dari α selulosa ampas tebu 

menggunakan enzim selulase dari pankreas keong mas. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah  

- Berapakah kadar α selulosa yang dihasilkan dari ampas tebu 

- Bagaimana aktivitas enzim selulase setelah pemurnian parsial 

- Bagaimana pengaruh waktu hidrolisis terhadap kadar glukosa yang dihasilkan dari α 

selulosa dengan menggunakan enzim selulase dari pankreas keong mas. 

Penelitian ini bertujuan   

- Untuk menentukan kadar α selulosa dari ampas tebu  

- Untuk menentukan aktivitas enzim selulase setelah pemurnian parsial 

- Untuk menentukan pengaruh waktu hidrolisis terhadap kadar glukosa yang dihasilkan 

dari α selulosa menggunakan enzim selulase dari pankreas keong mas. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat-alat yang digunakan 

Alat-alat yang digunakan adalah alat-alat gelas yang biasa digunakan di laboratorium, neraca 

Analitis, spektrofotometer UV-Visible, inkubator, sentrifugasi, membran dialisis, blender, 

tabung reaksi, gelas ukur, labu takar, gelas Beaker, magnetic stirrer. 

 

Bahan yang digunakan 
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Bahan - bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Ampas Tebu, Pankreas 

keong mas, selulosa, Glukosa monohidrat,  CuSO4.5H2O, Na2SO3,  HNO3(p), HCl(p), NaNO2, 

Na-sitrat, Na-Hipoklorit, K-Na-Tartrat, NaCl, BaCl2,NaOH, C6H12O6, H2SO4(p), 

KNaC4H4O6.4H2O(s), Na2(CO)3(s), Na2SO4(s), (NH4)6Mo7O24.4H2O(s), Na2HAsO4.7H2O(s).    

 

Cara Kerja 

1. Isolasi α Selulosa Dari Ampas Tebu 

Ditimbang 75 gram ampas tebu yang telah halus. Dimasukkan ke dalam Beaker glass. 

Ditambahkan 1000 ml HNO3 3,5% dan 10 mg NaNO2. Dipanaskan dengan menggunakan hot 

plate selama 2 jam pada suhu 80 . Disaring dan dicuci residu dengan aquadest hingga pH=7. 

Ditambahkan 375 mL NaOH 2% dan 375 mL Na2SO3 2%. Dipanaskan dengan menggunakan 

hot plate selama 1 jam pada suhu 50 . Disaring dan dicuci residu dengan akuades hingga pH 

= 7. Ditambahkah 500 mL Na- Hipoklorit 1.75%. dipanaskan dengan menggunakan hot plate 

selama 30 menit pada suhu 100 . Disaring dan dicuci residu dengan akuades hingga pH = 7. 

Ditambahkan 500 mL NaOH 17,5%. Dipanaskan dengan menggunakan hot plate selama 30 

menit pada suhu 80 . Disaring dan dicuci residu dengan akuades hingga pH = 7. 

Ditambahkan 250 mL H2O2 10%. Dipanaskan selama 15 menit pada suhu 60  Disaring dan 

dicuci residu dengan akuades hingga pH = 7.dikeringkan di dalam oven pada suhu 60 . 

Kemudian ditimbang massa nya setelah dikeringkan. 

 

2. Isolasi dan Pemurnian Parsial Enzim Selulase Dari Pankreas Keong Mas 

Menggunakan Ammonium Sulfat 

 Sebanyak 250 gram pankreas keong mas ditambahkan 500 ml larutan NaCl 1% 

isotonik dalam keadaan dingin. Diblender selama 30 detik dan disentrifugasi pada kecepatan 

7000 rpm selama 60 menit dengan suhu 4 
o
C. Supernatan yang diperoleh ditambahkan 

ammonium sulfat pada variasi persen kejenuhan (0-20 %,20-40 %,40-60 %,60-80 % b/v). 

Suspensi yang diperoleh disentrifugasi pada kecepatan 7000 rpm selama 60 menit kemudian 

didekantasi dalam suasana dingin sehingga menghasilkan endapan. Endapan enzim didialisis 

dengan melarutkannya dalam buffer asetat pH 4,5, pada membran dialisis yang diikat dan 

direndam dalam larutan buffer. Diaduk dengan stirer selama 8 jam dan setiap jam larutan 

dialisis diganti. Larutan dialisis diuji dengan BaCl2 untuk memastikan garam sulfat dan 

pengotor-pengotor lainnya telah keluar dari larutan enzim. Enzim yang telah selesai didialisis 

kemudian dikeringbekukan pada suhu 4 
o
C selama 5 jam.  

 

3. Pengujian Aktivitas Enzim Selulase 

Dimasukkan 0,05 mg selulosa (blanko tanpa substrat) kedalam tabung reaksi lalu 

ditambahkan 5 ml buffer asetat pH 4,5. Ditambahkan 1 ml ekstrak  enzim kasar selulase lalu 

ditambahkan 1 ml NaCl 1%. Kemudian diinkubasi pada suhu 45 
o
C selama 1 jam. Setelah itu 

ditambahkan 1 ml NaOH 0,1 N lalu disentrifugasi pada 3400 rpm selama 20 menit. Diambil 1 

ml supernatan lalu diencerkan dalam labu takar 10 ml kemudian dihomogenkan. Dimasukkan 

1 ml hasil pengenceran kedalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 1 ml pereaksi nelson 

dan dipanaskan dalam penangas air selama 20 menit. Kemudian diangkat dan didinginkan 

sampai suhunya mencapai 25 
o
C. Ditambahkan 0,5 ml arsenomolibdat lalu dikocok sampai 

semua endapan larut. Kemudian ditambahkan 7 ml akuades lalu dikocok hingga homogen. 

Diukur serapannya pada panjang gelombang 540 nm. Dilakukan perlakuan yang sama untuk 

variasi persen kejenuhan 0-20 %, 20-40 %, 40-60 %, 60-80 %. 

 

4. Hidrolisis α Selulosa Menggunakan Enzim Selulase 
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Dimasukkan 0,5 gram selulosa ampas tebu kedalam gelas erlenmeyer. Ditambahkan 

15  mL enzim selulase pada tingkat kejenuhan ammonium sulfat 40-60%. Ditutup dengan 

menggunakan kapas dan alumunium foil. Diinkubasi dengan menggunakan inkubator pada 

suhu 45
o
C selama 90 menit. Didinginkan pada suhu kamar. Disaring. Untuk uji kualitatif 

hasil hidrolisis selulosa dari ampas tebu dengan menggunakan metode benedict. Diukur 1 mL 

filtrat kedalam tabung reaksi. Ditambahkan larutan benedict secukupnya. Dipanaskan dengan 

mengggunakan hot plate hingga terbentuk endapan merah bata. Diulangi hidrolisis dengan 

variasi lama waktu 120 menit dan 150 menit. 

Uji kadar glukosa hasil hidrolisis ampas tebu menggunakan asam dengan metode Nelson-

Somogyi pada panjang gelombang 540 nm. Uji kadar glukosa ampas tebu menggunakan 

enzim selulase dengan metode Nelson – somogyi pada panjang gelombang 540 nm. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh α- selulosa sebesar 25,93 % yaitu 19,45 g dari 75 

g ampas tebu, α-selulosa yang dihasilkan terdapat pada gambar 2. 

  
                        a                                                              b 

Gambar 2. a. Ampas Tebu    b.  α-selulosa 

 

Pada isolasi α selulosa dari ampas tebu, tahapan pertama adalah proses delignifikasi 

menggunakan HNO3 dan NaNO2 untuk menghilangkan lignin yang terdapat pada ampas tebu. 

Kemudian dilakukan proses swelling terhadap hasil delignifikasi menggunakan NaOH untuk 

membuka pori-pori selulosa sehingga zat-zat pengotor yang tidak diinginkan keluar. Selulosa 

yang telah mengalami proses swelling yang berwarna kuning kecoklatan kemudian 

dimurnikan dengan NaOCl sehingga dihasilkan selulosa yang berwarna putih. Selulosa 

tersebut kemudian dipisahkan menurut kelarutannya dalam NaOH 17,5%, dimana α selulosa 

tidak larut dalam NaOH 17,5% sedangkan β selulosa dan γ selulosa larut dalam NaOH 

17,5%. Endapan α selulosa yang berwarna kuning tersebut diputihkan kembali menggunakan 

H2O2 sehingga α selulosa berubah menjadi berwarna putih dan dikeringkan dalam oven pada 

suhu 60 
o
C untuk proses dehidrasi air yang masih ada dalam α selulosa.  

 

2. Hasil Isolasi dan Pemurnian Parsial Enzim Selulase dari Pankreas Keong Mas 

Menggunakan Ammonium Sulfat 

Hasil isolasi dan pemurnian enzim selulase dari pankreas keong mas menggunakan 

amonium sulfat diperoleh enzim selulase  sebagai berikut (Tabel 1.): 

 

Tabel 1 Massa Enzim Selulase Yang Diperoleh Dari Isolasi Dan Pemurnian Dengan 

Menggunakan Amonium Sulfat 

No. Ekstrak Keong 

Mas (mL) 

Penambahan amonium sulfat 

(b/v) 

Massa enzim 

selulase(g) 

1. 425 0 % (selulase kasar) - 

2. 425 0 - 20 % 12,4 

3. 425 20 - 40 % 16 
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4. 425 40 - 60 % 20,9 

5. 425 60 – 80% 8,71 

 

Ekstrak kasar selulase diisolasi dari pankreas keong mas. Pankreas diambil dari 

Keong Mas karena pada pankreas keong mas di hasilkan enzim selulase yang berfungsi 

sebagai penghidrolisis makanan pada sistem metabolisme keong mas. Pankreas diperoleh 

dengan cara memotong organ pankreas keong mas pada bagian menara cangkang keong mas.

  

 Langkah awal isolasi adalah penambahan larutan NaCl 1% untuk merubah tekanan 

osmosis pada pankreas keong mas dan selanjutnya diblender untuk mengeluarkan enzim 

selulase dari sel-sel pankreas keong mas. Untuk memisahkan pengotor dari ekstrak selulase, 

dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 7000 rpm pada suhu 4 
o
C selama 1 jam. Supernatan 

yang diperoleh diendapkan dengan ammonium sulfat dengan kejenuhan 0-20 %, 20-40 %, 

40-60 %, 60-80%. Ammonium sulfat mengendapkan enzim dengan cara salting out. 

Kelebihan ammonium sulfat antara lain: kelarutan yang tinggi dalam air, tidak mendenaturasi 

protein, membuat protein stabil, membatasi pertumbuhan bakteri dan harganya yang relatif 

tidak mahal. 

 Prinsip pengendapan dengan ammonium sulfat berdasarkan pada kelarutan enzim 

selulase yang merupakan interaksi antara gugus polar dengan molekul air, interaksi ionik 

enzim selulase dengan garam ammonium sulfat dan daya tolak menolak enzim selulase yang 

bermuatan sama. Berdasarkan pada fenomena ini, proses kelarutan enzim selulase terbagi 

menjadi dua yaitu: salting in dan salting out. Kelarutan enzim selulase pada pH dan suhu 

tertentu akan meningkat saat konsentrasi garam ammonium sulfat meningkat sampai pada 

konsentrasi tertentu (salting in). Selanjutnya pada penambahan garam ammonium sulfat 

dengan konsentrasi yang lebih tinggi, kelarutan enzim selulase akan menurun (salting out). 

Molekul air yang berikatan dengan ion-ion garam semakin banyak sehingga terjadi penarikan 

molekul air yang mengelilingi permukaan enzim selulase. Peristiwa ini mengakibatkan enzim 

selulase saling berinteraksi, berdegradasi dan mengendap. Filtrat enzim selulase yang telah 

jenuh dengan ammonium sulfat dibiarkan selama 24 jam dalam lemari es agar enzim selulase 

mengendap sempurna.  

Fraksi enzim selulase yang diperoleh dari pengendapan kemudian didialisis dengan 

menggunakan membran selofan. Buffer pendialisis yang digunakan yaitu buffer asetat pH 

4,5. Dialisis dilakukan selama 8 jam dan setiap jam larutan buffer diganti. Dalam proses ini, 

digunakan membran selofan yang bersifat semipermeabel, yaitu membran yang dapat 

dilewati oleh partikel-partikel kecil seperti molekul ammonium sulfat tapi menahan molekul 

enzim selulase. Membran selofan yang berisi enzim selulase dimasukkan ke dalam bejana 

yang berisi buffer asetat pH 4,5. Partikel-partikel kecil bersama dengan molekul air akan 

berdifusi keluar membran dan enzim selulase yang di dalam membran terbebas dari partikel-

partikel tersebut, seperti tampak pada gambar 3. berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Proses pemurnian protein dengan dialisis  
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 Proses dialisis dapat terjadi karena konsentrasi garam yang lebih tinggi di dalam 

membran dialisis dari pada di luar membran, sehingga menyebabkan larutan penyangga atau 

air masuk ke dalam membran. Hal ini terjadi pada proses awal dialisis. Selanjutnya garam 

akan keluar melalui membran hingga tercapai kondisi setimbang. 

             Dari hasil penelitian diperoleh massa enzim selulase dengan penambahan ammonium 

sulfat 0-20 %; 20-40%; 40-60 % dan 60-80 % (b/v) adalah 12,4 g; 16 g; 20,9 g, dan 8,71 g. 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa enzim selulase dengan penambahan ammonium sulfat 

0-20 %, 20-40%, 40-60 % menunjukkan yield yang meningkat seiring dengan penambahan 

ammonium sulfat disebabkan semakin banyak ammonium sulfat yang ditambahkan semakin 

banyak pula enzim yang diendapkan. Sedangkan penambahan enzim selulase 60-80 % 

menunjukkan penurunan hasil karena telah terjadi penurunan kelarutan enzim yang 

disebabkan oleh terjadinya proses lewat jenuh oleh garam ammonium sulfat. 

 

3. Pengujian Aktivitas Enzim Selulase Dengan Metode Nelson Somogyi 

 

Dari pengujian aktivitas enzim selulase kasar dan enzim selulase dengan pemurnian parsial 

dan penambahan amonium sulfat diuji aktivitasnya menggunakan metode Nelson Somogyi 

menggunakan suhu optimum 45 
o
C dan pH optimum 4,5 diperoleh aktivitas enzim seperti 

yang tercantum pada Tabel 2. berikut ini: 

Tabel 2. Aktivitas Enzim Selulase Dengan Metode Nelson Somogyi 

Kejenuhan 

(NH)2SO4 

CCT Absorbansi Konsentrasi Glukosa 

(mg/ml) 

U U  

rata-

rata 

  Sampel Kontrol Sampel Kontrol Hasil 

Hidrolisa 

  

0 % 

(Crude) 

S 

S 

S 

0,52* 

0,52* 

0,53* 

0,048* 

0,048* 

0,049* 

0,0731 

0,0731 

0,0745 

0,0052 

0,0052 

0,0053 

0,6790 

0,6790 

0,6920 

0,0616 

0,0616 

0,0633 

0,0616 

0-20 % S 

S 

S 

0,47* 

0,50* 

0,49* 

0,048* 

0,048* 

0,049* 

0,0659 

0,0702 

0,0688 

0,0052 

0,0052 

0,0053 

0,6070 

0,6500 

0,6350 

0,0550 

0,0600 

0,0583 

 

0,0583 

20-40 % S 

S 

S 

0,85* 

0,85* 

0,88* 

0,048* 

0,048* 

0,049* 

0,1205 

0,1205 

0,1249 

0,0052 

0,0052 

0,0053 

1,1530 

1,1530 

1,1960 

0,1066 

0,1066 

0,1100 

 

0,1066 

40-60 % S 

S 

S 

0,90* 

0,89* 

0,90* 

0,048* 

0,048* 

0,049* 

0,1277 

0,1263 

0,1277 

0,0052 

0,0052 

0,0053 

1,2250 

1,2110 

1,2240 

0,1133 

0,1116 

0,1133 

 

0,1116 

60-80 % S 

S 

S 

0,50* 

0,50* 

0,49* 

0,048* 

0,048* 

0,049* 

0,0702 

0,0702 

0,0688 

0,0052 

0,0052 

0,0053 

0,6500 

0,6500 

0,6350 

0,0600 

0,0600 

0,0583 

 

0,0583 

 

Keterangan: * = 10 kali pengenceran                                 S  = Signifikan 

          CCT = Chauvenet Criterion Test          U   = Unit Aktivitas 

              

Aktivitas enzim diartikan sebagai banyaknya mol substrat yang dikonversi menjadi 

produk per satuan waktu. Aktivitas enzim adalah ukuran kuantitas enzim yang aktif pada 

kondisi yang ditentukan. Metode Nelson-Somogyi dapat digunakan untuk mengukur aktivitas 
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enzim selulase dengan mengukur kadar gula reduksi yang dihasilkan dengan menggunakan 

pereaksi tembaga arsenomolibdat. Kupri mula-mula direduksi menjadi kupro dengan 

pemanasan larutan gula. Kupro yang terbentuk selanjutnya dilarutkan dengan arsenomolibdat 

menjadi molibdenum berwarna biru yang menunjukkan ukuran konsentrasi gula dengan 

membandingkannya dengan larutan standar. Reaksi warna yang terbentuk dapat menentukan 

konsentrasi gula dalam sampel dengan mengukur absorbansinya (Sudarmadji, 1989). Melalui 

gambar 4. dibawah ini, memperlihatkan nilai aktivitas enzim selulase maksimum hasil isolasi 

dan pemurnian parsial. 

 
Gambar 4. Grafik pengaruh penambahan ammonium sulfat terhadap aktivitas enzim selulase 

 

 

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa nilai aktivitas enzim selulase hasil 

pengendapan jauh lebih tinggi dibandingkan ekstrak kasar tanpa pengendapan. Penambahan 

ammonium sulfat mampu memisahkan enzim dari senyawa-senyawa pengotor sehingga 

enzim dapat mengendap secara efektif. Penambahan ammonium sulfat hingga 40-60 % 

menunjukkan kenaikan aktivitas enzim, namun ketika penambahan ammonium sulfat 

ditingkatkan menjadi 60-80 % terjadi penurunan aktivitas enzim. Penurunan aktivitas karena 

adanya protein non enzim yang ikut diendapkan oleh ammonium sulfat. Enzim hasil 

pengendapan meski sudah bebas dari kontaminan non protein, tetapi masih tercampur dengan 

protein non enzim. 

 

4. Hasil Hidrolisis α Selulosa dengan Enzim Selulase 

Berdasarkan uji aktivitas enzim selulase, dimana hasil terbaik diperoleh pada penambahan 

enzim selulase dengan pemurnian menggunakan ammonium sulfat 40 – 60% sehingga dalam 

hidrolisis α selulosa yang dimanfaatkan hanya enzim selulase dengan penambahan 

ammonium sulfat 40 – 60% itu saja. Dari hasil penelitian hidrolisis α selulosa dengan  enzim 

selulase dengan variasi ammonium sulfat 40 – 60% pada konsentrsi 2% diperoleh kadar gula 

yang ditunjukkan pada tabel 3. berikut: 

 

Tabel 3.  Hasil Hidrolisis α Selulosa dengan Enzim Selulase 

No Penghidrolisis Waktu 

(menit) 

Konsentrasi Glukosa 

(mg/mL) 

Rata – rata 

(mg/mL) 

1 2 3 

1 Enzim 

Selulase 

90 0,350 0,350 0,349 0,349 

2 120 0,331 0,331 0,329 0,330 

3 150 0,325 0,324 0,324 0,324 
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Dari hasil hidrolisis α selulosa dengan enzim selulase pada tabel 3. diperoleh grafik sebagai 

berikut: 

 
Gambar 5. Grafik Kadar Glukosa 

 

 Dari grafik menunjukkan, waktu hidrolisis dari selulosa ampas tebu mempengaruhi 

kadar glukosa yang dihasilkan dan kadar glukosa tertinggi dihasilkan pada waktu 90 menit. 

Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim tersebut. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim 

meningkat berbanding lurus dengan produk yang dihasilkan. Selain konsentrasi enzim, faktor 

yang mempengaruhi kadar glukosa yang dihasilkan adalah lama waktu hidrolisis dimana 

waktu hidrolisis yang optimum adalah 90 menit  

  

              Adapun mekanisme reaksi hidrolisis enzim selulase pada substrat selulosa dapat 

dilihat pada gambar 6. berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Mekanisme reaksi pemutusan ikatan 1,4 β-glikosidik 

 Dari mekanisme reaksi tersebut, perubahan selulosa menjadi glukosa terjadi reaksi 

hidrolisis pemutusan ikatan 1,4 β-glikosidik oleh enzim selulase yang mempunyai gugus O 

radikal, kemudian senyawa hasil hidrolisis tersebut kembali bereaksi dengan enzim selulase 

membentuk senyawa glukosa dan enzim selulase kembali.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. α selulosa yang dihasilkan dari ampas tebu adalah  25,93%  

2. Aktivitas enzim selulase setelah dimurnikan parsial dengan tingkat kejenuhan 

ammonium sulfat yang berbeda sebesar 0,0616 ; 0,0583 ; 0,1066 ; 0,1116 ; 0,0583 U 

dengan variasi kejenuhan ammonium sulfat  0%, 0-20 %,20-40 %,40-60 %,60-80 %. 

3. Waktu hidrolisis berpengaruh terhadap kadar glukosa yang dihasilkan dengan waktu 

optimum 90 menit, kadar glukosa sebesar 0,349 mg/mL. 



 

1565 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Cazzaniga, N.J. 2006. Pomacea caniculata: Harmless and Useless in Natural Realm 

Argentina. Ignieria DICTUC : Argentina 

Gozan, M., Samsuri. M., Fani. S. H., Bambang. P., Nasikin. M. 2007. Sakarifikasi dan 

Fermentasi Bagas Menjadi Etanol Menggunakan Enzim Selulase dan Enzim 

Sellobiase. Jurnal Teknologi 

Idiawati. 2014. Produksi Enzim Selulase Oleh Kapang Aspergillus niger pada Ampas Sagu. 

FMIPA  Tanjung Pura : Pontianak 

Joana, L.A.B. 2011. Structural Insights Into a Unique Cellulase Fold and Mechanism of 

Cellulosa Hydrolysis. Proc Natl Acad Sci . USA 

Marsiati, M.1989. Isolasi dan Karakteristik Enzim Selulase dari Jamur Volvariella volvacea. 

Thesis. Bandung: Institut Teknologi Bandung 

Marwoto, R.M. 1997. Keong Mas atau Keong Murbei Pomaceaesp di Indonesia.  Prosiding 

III. Seminar Nasional Biologi XV.  

Muin, R., Lestari. D.,Sari.T.W. 2014.Pengaruh Konsentrasi Asam Sulfat dan Waktu 

Fermentasi Terhadap Kadar Bioetanol yang Dihasilkan dari Biji Alpukat. Universitas 

Sriwijaya : Palembang 

Niranjane, A. 2004. Screening Divers Cellulase Enzymes From The White Rot Fungus 

Phlebia Gigantae for High Activity and Large Scale Applications. Thesis Departement 

of Biotechnology and Environmental Biology Royal Melbouerne Institute of 

Technology (RMIT University). 

Ohwoavworhua, F.O., Adelan, T.A. 2005. Some Physical Characteristics of Microcrystalline 

Cellulosa Obtained from Raw Cotton of Cochlospermum Planchonii. Tropical Journal 

of Pharmaceutical Research. Nigeria 

Siregar, S.H. 1999. Isolasi dan Karakterisasi Ekstrak Kasar Enzim Selulase dari Pankreas 

Keong Mas. FMIPA USU: Medan 

Tim Penulis PS. 1992. Pembudidayaan Tebu di Lahan Sawah dan Tegal. Jakarta: Penebar 

Swadaya. 

Tsuji,A., Sato. S., Kondo.A., Tominaga.K., Yuasa. K. 2012. Purification and Characterization 

of Celullase from North Pasific Krill (Euphausia pacifica). Analysis of Cleavage 

Specificity of the Enzyme. University of Tokushima : Japan 



 

1566 

 

SINTESIS O-[N,N-BIS(2-HIDROKSIETIL)ASETAMIDO]SELULOSA MELALUI 

REAKSI SELULOSA MEMBENTUK CMC DILANJUTKAN DENGAN AMIDASI 

MENGGUNAKAN DIETANOLAMINA 

 

 

Adil Ginting, Mimpin Ginting, Hotlan Heber Situmeang 

Departemen Kimia FMIPA Universitas Sumatera Utara 

Jalan Bioteknologi No. 01 Kampus USU Medan 20155 

Email : ginting.adil@yahoo.com 

 

 

ABSTRACT 

Cellulose from paper pulp was alkalizated with NaOH 30% then 

carboxymethylated with monochloroacetic acid gave carboxymethyl 

cellulose (CMC). CMC resins then alkalizated again with NaOH 30% 

gave sodium carboxymethyl cellulose (Na-CMC) before amidation 

reaction with diethanolamine. Amidation reaction with 

diethanolamine was carried out in two step: in the first step, Na-CMC 

was reacted with ethanol, and in the second step, ethyl ester 

carboxymethyl cellulose reacted with diethanolamine gave O-[N,N-

bis(2-hydroxyethyl)acetamido]cellulose. FT-IR spectroscopy analysis 

indicated C-N amide vibration in the region 1436 cm
-1

 and in the 1562 

cm
-1

 region attributed to vibration of C=O group. Morphological 

analysis using SEM showed homogeneous and porous at their 

structure. 

 

Keywords  : Cellulose, Carboxymethylcellulose (CMC), Amidation, Diethanolamine 

 

PENDAHULUAN 

Selulosa merupakan polimer senyawa organik yang paling melimpah di bumi. 

Produksi selulosa dari tanaman diprediksi mencapai 10
12

 ton setiap tahunnya. Setiap 

tumbuhan diyakini mengandung sekitar minimal 33% selulosa, di mana pada kayu terdapat 

sekitar 50% selulosa, sementara pada kapas  mengandung sekitar 90% selulosa. Selulosa 

yang diproduksi sebagian besar diolah menjadi bubur kertas, bahan pokok, dan ada juga yang 

digunakan untuk proses kimia yang berkelanjutan. Proses kimia yang telah dilakukan 

terhadap selulosa sangatlah beragam, seperti esterifikasi selulosa, karbanilasi selulosa, dan 

eterifikasi selulosa (Granstrom. 2009)  

       Karboksimetil selulosa (CMC) merupakan turunan dari selulosa yang diperoleh melalui 

eterifikasi selulosa menggunakan asam monokloroasetat. Fungsi CMC yang terpenting adalah 

sebagai pengental, stabilisator, pembentuk gel, sebagai pengemulsi dan dalam beberapa hal 

dapat meratakan penyebaran antibiotik (Winarno, 1997). 

Wijayani (2005) telah meneliti tentang CMC yang disintesis dari selulosa eceng gondok 

menggunakan metode perbandingan antara penambahan asammonokloroasetat dan 

perbandingan penambahan NaOH. Nisa (2014) telah meneliti tentang CMC dari kulit buah 

kakao dengan metode perbandingan penambahan asam trikloroasetat dan perbandingan 

variasi waktu. Wulandari (2014) telah meneliti tentang sintesis O-karboksimetil N-lauril 

kitosan melalui eterifikasi kitosan dengan asam monokloroasetat dan diikuti asilasi dengan 

lauroil klorida. Kitosan merupakan turunan selulosa yang telah mengalami transformasi 

gugus fungsi pada atom C-2 di mana gugus OH berubah menjadi gugus NH2 sehingga 

menjadikannya lebih reaktif dari selulosa itu sendiri. 
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CMC memiliki gugus fungsi karboksilat bebas yang dapat diamidasi maupun diesterifikasi 

diikuti proses aminasi sehingga menghasilkan turunan CMC yangpotensinya dinilai menjadi 

lebih baik dan lebih optimal dibandingkan CMC itu sendiri. Ningrum (2012) telah meneliti 

tentang pengaruh natrium karboksimetil selulosa sebagai gelling agent terhadap karakteristik 

fisik emulgel analgetik dengan zat aktif metil salisilat dan mentol.  Anah (2010) telah 

meneliti tentang  CMC-g-poli(acrylic acid)/monmorilonit superabsorben polimer hidrogel 

komposit melalui proses kopolimerisasi cangkok. Thanh dan Tuyen (2009) juga ikut meneliti 

beberapa turunan selulosa menggunakan dietanolamina dan etilendiamina serta diaplikasikan 

sebagai pengadsorpsi ion logam Pb
2+

, Cd
2+

, dan Mn
2+

, serta menjelaskan bahwa penyerapan 

ion logam menggunakan etilendiamina lebih efektif dibanding menggunakan dietanolamina .  

Dari uraian di atas, peneliti tertarik mensintesis O-[N,N-bis(2-hidroksietil)asetamido]selulosa 

dari CMC melalui amidasi menggunakan dietanolamina di mana dengan terjadinya 

transformasi gugus fungsi dari karboksilat menjadi amida diharapkan dapat mengubah 

porositas dari CMC dengan bantuan pelarut protik isopropanol. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat 

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Neraca analitis, Hotplate stirrer, 

Termometer, Labu leher, Labu takar,Gelas ukur, Beaker gelas, Corong penetes, 

Spektrofotometer FT-IR, dan Scanning Electron Microscope (SEM). 

 

Bahan 

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Pulp Kertas,NaOH pellet, 

Asam Monokloroasetat,H2O2 30%, Isopropanol, Dietanolamina.  

Prosedur Kerja 

Pembuatan Karboksimetil Selulosa 

Sebanyak 4 gram serbuk pulp kertas dimasukkan ke dalam labu leher dua 500 mL lalu 

ditambahkan 30 mL isopropanol dan 30 mL NaOH 30%. Dirangkai alat refluks kemudian 

dipanaskan pada suhu 55
o
C - 65

o
C sambil diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 1 

jam. Ditambahkan larutan 12 gram asam monokloroasetat dalam 40 mL isopropanol setetes 

demi setetes menggunakan corong penetes selama 1 jam dan dipanaskan kembali selama 4 

jam pada suhu 55
o
C - 65

o
C. Karboksimetil selulosa yang terbentuk dinetralkan dengan asam 

asetat glasial hingga pH = 7, kemudian disaring. Selanjutnya dicuci dengan 50 mL etanol 

96% lalu dikeringkan di dalam oven pada suhu 50
o
C. Hasil yang diperoleh dikarakterisasi 

menggunakan alat spektrofotometer FT-IR dan SEM. 

 

Pembuatan O-[N,N-bis(2-hidroksietil)asetamido]selulosa 

Sebanyak 2 gram karboksimetil selulosa dimasukkan ke dalam labu leher tiga 500 mL lalu 

ditambahkan 40 mL isopropanol dan 30 mL NaOH 30%. Dirangkai alat refluks kemudian 

dipanaskan pada suhu 55
o
C-65

o
C sambil diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 1 

jam. Ditambahkan 30 mL etanol 96% dan 3 mL dietanolamina lalu dipanaskan selama 8 jam 

pada suhu 55
o
C–65

o
C. Endapan yang terbentuk dipisahkan dan dicuci dengan 50 mL etanol 

96% sebanyak 3 kali lalu dikeringkan di dalam oven pada suhu 50
o
C. Hasil yang diperoleh 

dikarakterisasi menggunakan alat spektro-fotometer FT-IR dan SEM. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Selulosa 

Selulosa yang digunakan dalam penelitian ini adalah selulosa dari pulp kertas hasil olahan 

salah satu perusahaan di Sumatera Utara. Dari data spektroskopi FT-IR selulosa memberikan 

spektrum dengan puncak-puncak vibrasi pada daerah bilangan gelombang 3337 cm
-1

(vO-H), 

2900    cm
-1

(vC-H stretch),2110 cm
-1

 (vC-C stretch), 1317 cm
-1

 (vC-O antisimetris), 1032 cm
-1

 (vC-O 

simetris), 899 cm
-1

 (vC-C bending), 689 cm
-1

(vC-H bending) (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Spektrum FT-IR Selulosa 

 

Pembuatan Karboksimetil Selulosa 

Karboksimetil selulosa (CMC) merupakan hasil reaksi antara selulosa yang sudah dialkalisasi 

terlebih dahulu dengan NaOH sehingga suasananya menjadi alkali yang kemudian 

direaksikan dengan asam monokloroasetat yang dilarutkan terlebih dahulu dengan 

isopropanol dengan pemanasan pada suhu 55 - 65 
o
C selama 4 jam. Kemudian dicuci dengan 

etanol 96% lalu dikeringkan. Hasil yang diperoleh berupa karboksimetil selulosa (CMC) 

berupa serbuk halus berwarna putih yang selanjutnya dianalisis menggunakan spektroskopi 

FT-IR, di mana memberikan spektrum puncak-puncak serapan pada bilangan gelombang 
3395 cm

-1
 (vO-H), 2918 cm

-1
 (vC-H stretching), 2114 cm

-1
 (vC-C stretching), 1588 cm

-1
 (vC=O), 1415 

cm
-1

 (v-CH2-), 1324 cm
-1

 (vC-O antisimetris), 1020 cm
-1

 (vC-O simetris), 920 cm
-1

 (vC-C bending), 689 cm
-

1
(vC-H bending) (Gambar 2). 
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Gambar 2. Spektrum FT-IR CMC 

 Puncak vibrasi C=O lebih rendah dari puncak vibrasi secara umum dikarenakan gugus 

karbonil yang terbentuk melekat melalui rantai eter yang mana ikatannya lebih lemah bila 

dibandingkan dengan rantai ester, sehingga vibrasi serapan yang dimunculkan juga ikut 

rendah. 

 Penambahan NaOH menyebabkan terjadinya alkilasi oleh ion Na
+
 dari katalis 

terhadap gugus hidroksil pada atom C-6 membentuk Na-CMC dengan bantuan pelarut protik 

isopropanol. Penambahan asam mono-kloroasetat menyebabkan reaksi karboksi-metilasi 

berlangsung di mana kation Na
+
 berikatan dengan anion Cl

-
 membentuk garam NaCl, 

sedangkan gugus metilen dari asam monokloroasetat yang bersifat elektrofil diserang oleh 

ion O
-
 dari atom C-6 yang bersifat nukleofil dan membentuk CMC. Hal ini juga didukung 

berdasarkan teori HSAB, di mana ion Na
+
 dari NaOH yang merupakan asam kuat (hard acid) 

cenderung bereaksi dengan ion Cl
-
 dari asam monokloroasetat yang merupakan basa kuat 

(hard base). 

 

 Berikut reaksi pembentukan karboksi-metil selulosa  (Gambar 3) : 
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Gambar 3. Reaksi Pembentukan CMC 

 

Sementara pada foto hasil analisis menggunakan SEM menunjukkan pori pada 

permukaan yang kecil. Ini menunjukkan perubahan morfologi yang mendukung telah terjadi 

interaksi antara gugus hidroksil pada atom C-6 selulosa dan gugus metilena dari asam 

monokloroasetat.Adanya pori ini memungkinkan adanya ruang yang dapat diisi oleh ion 

logam (Gambar 4). 

 

 
Gambar 4. Foto SEM dari CMC 
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Pembuatan O-[N,N-bis(2-hidroksietil)asetamido]selulosa 

O-[N,N-bis(2-hidroksietil)asetamido]selulosa merupakan hasil reaksi antara CMC yang 

sudah dialkalisasi terlebih dahulu dengan NaOH sehingga suasananya menjadi alkali yang 

kemudian direaksikan dengan etanol dan dietanolamina dengan pemanasan pada suhu 55- 

65
o
C selama 8 jam. Kemudian dicuci dengan etanol 96% lalu dikeringkan. Hasil yang 

diperoleh berupa  O-[N,N-bis(2-hidroksietil)asetamido]selulosa berupa serbuk halus 

berwarna kuning pucat yang selanjutnya dianalisis menggunakan spektroskopi FT-IR, di 

mana memberikan spektrum puncak-puncak serapan pada bilangan gelombang 3254 cm
-1

 

(vO-H), 2922 cm
-1

 (vC-H stretching), 2114 cm
-1

 (vC-C stretching), 1562 cm
-1

 (vC=O), 1436 cm
-1

 (v-CH2-

overlapvC-N), 1324 cm
-1

 (vC-O antisimetris), 1022 cm
-1

 (vC-O simetris), 866 cm
-1

 (vC-C bending), 689 cm
-

1
(vC-H bending) (Gambar 5). 

 
 

Gambar 5. Spektrum FT-IR O-[N,N-bis(2-hidroksietil)asetamido]selulosa 

 Puncak vibrasi C=O ini juga lebih rendah dibanding puncak vibrasi C=O pada CMC. 

Hal ini dikarenakan pada O-[N,N-bis(2-hidroksietil)asetamido]selulosa telah terjadi 

transformasi gugus fungsi dari gugus karboksilat menjadi gugus amida, di mana telah terjadi 

penurunan keelektronegatifan unsur-unsur yang saling berikatan yakni dari C-O-H 

karboksilat menjadi C-N-C amida yang menyebabkan kerapatan elektron ikatan menjadi 

berkurang dan ikut menyertakan penurunan pada vibrasi serapan.  

 Senyawa CMC memiliki gugus karboksilat yang dialkalisasi oleh ion Na
+
 dari katalis 

membentuk Na-CMC. Kemudian gugus karbonil Na-CMC yang bertindak sebagai electron 

sink diserang oleh pasangan elektron bebas dari atom oksigen pada etanol yang bersifat 

nukleofil membentuk ester etil-CMC sebagai intermediate. Selanjutnya, penambahan 

dietanolamina menyebabkan proses amidasi berlangsung di mana pasangan elektron bebas 

dari nitrogen pada gugus amina yang lebih nukleofil dibanding etanol menyerang gugus 

karbonil intermediate dan membentuk O-[N,N-bis(2-hidroksietil)asetamido]selulosa. 

Berikut reaksi pembentukan O-[N,N-bis(2-hidroksietil)asetamido]selulosa (Gambar 

6) : 
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Gambar 6.  Reaksi Pembentukan O-[N,N-bis(2-hidroksietil)asetamido]selulosa 

 

Hasil analisis menggunakan SEM pada senyawa ini juga menunjukkan pori 

permukaan yang lebih besar bila dibandingkan dengan pori pada CMC.Permukaan tampak 

homogen, kristal lebih teratur. Ini menunjukkan perubahan morfologi yang mendukung telah 

terjadi interaksi antara gugus hidroksil (OH) dari karboksil CMC dan gugus amina sekunder 

(-NHR) dari dietanolamina. Adanya pori ini memungkinkan adanya ruang yang dapat diisi 

oleh logam Pb, di mana logam Pb yang terserap dalam pori O-[N,N-bis(2-

hidroksietil)asetamido]selulosa jauh lebih banyak dibandingkan dengan logam Pb yang 

terserap dalam pori CMC.(Gambar 7). 
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Gambar 7.  Foto SEM dari O-[N,N-bis(2-hidroksietil)asetamido]selulosa 

 

 

Penentuan Derajat Substitusi (DS) 

 

Penentuan derajat substitusi dari senyawa CMC yang dihasilkan dapat dihitung berdasarkan 

persamaan di bawah ini : 

 

 %  DS =  

 

  =    x 100 % = 60 % 

 

   DS =   

 

   =    = 1,967 

 

 (mmol/g) COOH =   

 

  =    = 7,124 

 

 DSCMC =   

 

  =    = 1,967 
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 Derajat substitusi karboksimetil terhadap selulosa yaitu sebesar 1,967 (60 %) yang 

mengindikasikan bahwa sebanyak 60 % atom H pada gugus OH dari selulosa telah 

disubstitusi oleh gugus karboksimetil membentuk CMC.  

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Amidasi sebanyak 2,0138 gram CMC menggunakan dietanolamina dengan perbandingan 

(b/v) 1:1 menghasilkan 3,3342 gram  O-[N,N-bis(2-hidroksietil) asetamido]selulosa 

berbentuk serbuk dan berwarna kuning pucat, yang dalam penelitian ini memberikan 

karakteristik :  

a. Pada analisis gugus fungsi menggunakan FT-IR memunculkan pita serapan yang 

kuat pada daerah bilangan gelombang 1436 cm
-1

 menunjukkan adanya vibrasi C-N yang 

overlap dengan gugus metilen (-CH2-), vibrasi stretching O-H pada daerah bilangan 

gelombang 3254 cm
-1

, dan didukung oleh vibrasi gugus karbonil (C=O) pada daerah 

bilangan gelombang 1562 cm
-1

. 

b. Pada analisis morfologi permukaan menggunakan SEM menunjukkan bahwa permukaan 

O-[N,N-bis(2-hidroksietil)asetamido]selulosa tampak homogen, kristal lebih teratur dan 

memiliki pori-pori yang lebih besar menandakan CMC dan dietanolamina telah 

bercampur. 
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ABSTRACT 

This research was studied about the correlation bettwen Duri oil well 

(GL-47) with Bangko well (PN-026). The Bangko well (PN-026) and 

Duri well (GL-47) had a negative correlation, with was evidenced by 

parameter biomarkers using Aromat fraction by means of GC-MS at 

m/z 191 based on terpenoid compounds contained. This study used 10 

parameters, so it was obtained sample well Bangko (PN-026) that has 

a mix  of depositional environments and more is known as lacustrine 

oleanane with ratio value of 3,083 and a slight mix-terrigeneous delta 

and terrestrial environments that were affected by salinity. Sample 

Duri well Km 7 (GI-47) has a mix of depositional environment 

dominated by terrestrial that can be seen from the value of the ratio 

C25 / C26 Tricyclic at 1,125. Bangko sample has a level of maturity 

"mature" with a ratio value of 0,75, while Duri sample has the level of 

maturity "early mature" with a ratio value of 0,75. 

Keywords : Biomarkers, maturity, depositional environment, the origin of organic material. 

 

 

PENDAHULUAN 

  Minyak bumi (bahasa Inggris: petroleum) dijuluki sebagai emas hitam. Minyak bumi 

adalah cairan kental, berwarna hitam atau kehijauan, mudah terbakar, dan berada di lapisan 

atas dari beberapa tempat di kerak bumi. Minyak bumi berasal dari bahan-bahan organik 

(tumbuhan tinggi dan makhluk hidup dalam permukaan laut) yang telah mengalami proses 

sedimentasi selama berjuta-juta tahun. sehingga lama-kelamaan fosil tersebut akan menjadi 

minyak mentah berupa biomarker (Hardjono, 2000). 

Biomarker merupakan senyawa kompleks fosil molekular biologis, yang berasal dari 

suatu organisme makhluk hidup yang telah mengalami proses perubahan gugus fungsi, 

pemutusan ikatan dan perubahan stereokimia, namun masih menyimpan secara utuh kerangka 

atom karbon sehingga dapat ditelus`uri asal usulnya. Oleh karena itu, biomarker merupakan 

indikator yang penting mengenal material organik minyak bumi, kondisi perubahan geologi, 

kimia dan fisika terhadap organisme akibat perubahan yang signifikan oleh panas selama 

proses diagnesis, katagenesis, serta derajat biodegradasinya (Tissot dan Welte,1984). 

  Pada penelitian ini difokuskan pada biomarker yang bersumber dari senyawa 

triterpana yang diidentifikasi dengan (m/z 191) yang secara umum digunakan untuk 

menghubungkan minyak dengan batuan induk. Sidik jari terpena merefleksikan lingkungan 

pengendapan batuan induk dan material organik. Karena bakteri terdapat dimana-mana di 

dalam sedimen, terpena ditemukan hampir di semua minyak (Brooks, 1986).  

mailto:orititovya.oemrizaltamboesai@gmail.com
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  Parameter yang digunakan : 

a. C25/C26 Trisiklik 

Semua senyawa hidrokarbon pentasiklik alam C30 jenuh dapat dihubungkan dengan 

triterpenoid alam. Rasio C25/C26 digunakan untuk membedakan kondisi lingkungan 

pengendapan lautan dan non lautan. C25/C26< < 1 menunjukan minyak berasal dari derah 

lakustrin, sedangkan untuk rasio C25/C26 > 1 menggambarkan minyak berasal dari lingkungan 

pengendapan delta terrigeneous (Ten Heven & Sciefelbein, 1995). 

b. C24 Tetrasikilk 

Menurut Petters & Moldowan, 1993 nilai rasio > C24 tetrasiklik ini mengindikasikan 

bahwa material organik berasal dari lingkungan pengendapan terrestrial dengan tingkat 

konsentrasi yang berbeda yang dapat dilihat dari waktu retensi yangmenghasilkan luas area 

tertentu. 

c. Trisiklik/Hopana 

Rasio trisiklik/ hopana merupakan  parameter yang membandingkan kumpulan 

bakteri atau lipid alga (trisiklik) dengan  (hopana). Hopana  dengan C31 atau lebih 

mengindikasikan Bacterihopanepolyols yang terdapat dalam Bacteriohopanetetrol. untuk 

hopana dengan C31 kurang mengindikasikan diplopterol dan diploptana (Rohmer, 1987).  

d. C29/C30 Hopana 

Rasio C29/C30 hopana digunakan untuk membedakan litilogi klastik dan karbonat 

dengan nilai rasio <1 dai batuan serpih dan >1 dari batuan karbonat (Waples & Machihara, 

1991).  

e. Hopana  

Hopana dapat digunakan sebagai penentu kematangan suatu material organik. 

Spesifik untuk minyak dalam rentang pra-matang sampai dengan lewat matang, dengan 

pengukuran m/z 191. C31 atau C32 homohopana paling sering digunakan untuk menghitung 

rasio 22S/(22S+22R), namun memungkinkan untuk menggunakan rasio lainnya (Petters & 

Moldowan, 1993). Rasio nilai 0-0,50 immature (akan  memasuki pembentukan minyak),0,50-

0,65 (matang awal, 0,65-0,75 (matang), 0,75-0,85(puncak kematangan),>0,85 lewat matang. 

Setelah kesetimbangan tercapai, tidak ada lagi informasi mengenai kematangan karena nilai 

rasio 22S/(22S+22R) akan konstan ( Seifert & Moldowan, 1978).  

f. Homohopana 

Pembeda litologi kastik (Petters dan Moldowan, 1993) 

g. Oleanana 

Kehadiran oleanana merupakan mencirikan lingkungan pengendapan yang lakustrin. 

(Petters & Moldowan,1993). 

h. Gammacerana 

Gammacerana menandakan adanya salinitas abnormal (hypersaline) atau lingkungan 

pengendapan lakustrin pada daerah-daerah tertentu dengan nilai rasio >1 C31/C32. (Bordenave, 

1993). Gammacerana berasal dari lipid yang menggantikan steroid pada membran dibeberapa 

protozoa (Petters dan Moldowan, 1993) atau kemungkinana organisme lain.  

i. Bisnorhopana  

Miyak dengan kandungan bisnorhopana > 1 diyakini berasal dari bakteri 

chemoautotrophic (Waples dan Curiale, 1999).  

j.  n-C28/n-C29 

n-C28/n-C29 adalah  parameter untuk mengetahui umur dari minyak bumi pada zaman 

miocen >0,7 (Ten Heven & Sciefelbein, 1995). 
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METODE PENELITIAN 

a.  Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolom yang berdiameter 1 cm 

dan panjang 20 cm, kromatografi gas hewlett packard (HP) 5890, spektroskopi massa,  

sentrifuse, peralatan gelas, botol kecil (vial), statip, timbangan digital, oven. 

Bahan-bahan yang digunakan adalah sampel minyak mentah dari 2 sumur yang 

berbeda dengan kode GL-47 (sampel Duri Km 7) dan PN-026 (sampel Bangko), n-heksan, 

diklorometan (DCM), silika 60-200 mesh, Kapas steril. 

 

b. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini diambil dari h satu sumur di Kulim- Duri Km 

7 (GL-45) dengan menggunakan steam injeksi (uap panas). Pengambilan sampel hanya 

berupa sampel yang diberikan langsung oleh daerah penghasil minyak bumi tersebut dengan 

kedalaman ± 360 m yang merupakan sumur dangkal dan diperkirakan bahwa sampel tersebut 

memiliki kualitas yang baik dari segi aspek fisiknya dari sumur-sumur lain menurut pekerja 

pengidentifikasi minyak bumi. Sedangkan sampel dari sumur Bangko (PN-026) adalah 

sampel yang diambil dari peneliti terdahulu oleh Ilya, 2015 yang masih disimpan dalam 

keadaan baik.  

  

c. Persiapan sampel 

1. Fraksinasi Crude Oil ( Tamboesai, 2002) 

Kolom dibilas dengan menggunakan aquades, methanol p.a, n-heksan : methanol (1:1 

v/v) p,a dan n-heksan p.a untuk menghilangkan minyak yang menempel, kemudian kolom 

diisi dengan kapas steril sebagai penyumbat. Silika aktif (silika yang sudah dipanaskan dalam 

oven pada T= 120 
0
C selama 1 jam) dicampur dengan n-heksan p.a didalam beaker dan 

diaduk rata, selanjutnya silika dituang ke dalam kolom dengan ketinggian silika ± 9 cm 

sambil digetarkan sehingga didapat kolom yang padat. Kemudian sebanyak ± 200 mg crude 

oil  dimasukkan kedalam kolom, kran dibuka agar ekstrak masuk kedalam permukaan silika. 

Sampel dielusi dengan palarut DCM : n-heksan (3:1 v/v) p.a sebanyak 20 mL kedalam kolom 

tiap masing-masing sampel. Eluen dikering anginkan sehingga didapat fraksi aromat dan 

dilakukan 3 kali pemisahan dalam satu sampel minyak pada tiap-tiap sampel. Kemudian 

dianalisis dengan GC-MS.   

 

d. Karakterisasi Minyak bumi 

1. Karakterisasi Biomarker Fraksi Aromat Menggunakan GC-MS 

Analisi sampel minyak bumi fraksi aromat dengan menggunkan kromatografi gas 

(GC) HP Series 6890 yang diaplikasikan dengan detektor spektroskopi masssa (MSD) HP 

7683-SIM Mode. Kolom kapiler fused silica dengan tipe DB-5 dengan panjang kkolom = 30 

m, diameter kolom = 0,32 mm, tebal fasa diam = 0,25 µm. Gas helium digunakan sebagai gas 

pembawa dengan kecepatan 1 mL/menit. Sampel diinjeksikan sebanyak 0,2 µL menggunkan 

column injector, dengan temperatur intel 270
0
C, sedangkan pendeteksian menggunakan 

detektor MSD yang suhunya dipertahankan pada 300
0
C. Temperatur awal dari oven adalah 

70
0
C dipertahankan selama 3 menit, lalu suhu dinakikan dengan bertahap, yakni dengan 

kenaikan 3
0
C/menit hingga suhu 310

0
C. Spektrometer massa dioperasikan dengan energi 

elektron 70 eV, temperatur ion sumber sebesar 250
0
C dan temperatur pemisah sebesar 250

0
C. 

Identifikasi biomarker polisiklik hidrokarbon (triterpen) dilakukan pada fargmentogram ion 

m/z 191. Analisis GC-MS ini dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Universitas Islam 

Indonesia.  

 

2. Penggunaan parameter biomarker  dalam karakterisasi minyak bumi 
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Parameter yang digunakan untuk analisis tersebut antara lain: 

a) C25/ C26 Trisiklik.  

b) C29/C30 Hopana  

c) Trisiklik/Hopana  

d) Homohopana  

e) C24 Trisiklik  

f) Oleanana  

g) Gammacerana  

h) Bisnorhopana  

i) Hopana  

j) nC28/nC29  

 

3. Pembuatan Diagram Bintang dan Plot Trisiklik Terpena dalam Menentukan Korelasi 

Pemilihan puncak dan rasio adalah dasar utama inspeksi secara visual dari 

kromatogram yang bertujuan untuk mendapatkan rasio puncak yang dapat membedakan 

dengan baik, minyak-minyak yang sedang dibandingkan.   Program ini berdasarkan pada 

prinsip analisis parameter yang digunakan.  Pemplotan Trisiklik Terpena juga dilakukan 

berdasarkan puncak-puncak yang dihasilkan mulai dari C19-C26 sehingga dapat dibandingkan 

dengan plot ketentuan pembuatan plot trisiklik yang telah ada.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Analisis kromatografi gas – spektroskopi massa (GC-MS)  fraksi  aromat 

 
Gambar 1. Kromatogram dari  kromatografi gas – spektroskopi massa           sampel minyak 

bumi Duri  (GL-47) berdasarkan  m/z  191 

 
Gambar 2. Kromatogram dari kromatografi gas - spektroskopi sampel minyak bumi sumur 

Bangko (PN-026) berdasarkan m/z 191. 
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b. Diagram Bintang dan Plot Trisiklik Terpena 

 

Tabel 1. Nilai rasio dari lingkungan pengendapan dan kematangan termal 

Parameter Duri Bangko  

n-C28/n-C29 1,266 1,035 

C25/C26 Trisiklik  1,127 0,206 

Trisiklik/Hopana 0,869 3,059 

C29/C30Hopana 1,025 3,076 

C24 Tetrasiklik 1,477 1,507 

Homohopana 0.934 0,440 

Hopana 

(22S/22S+22R) 

0,506 0,755 

Gammacerana 0,30 1,284 

Bisnorhopana 1,266 1,035 

Oleanana 1,02 3,083 

 

 
Gambar 3. Diagram bintang  berdasarkan nilai rasio parameter  yang didapat dalam fraksi 

aromat pada m/z 191 dari sampel sumur Duri (GL-47) dan  sampel sumur  Bangko (PN-026). 

 

Tabel 2.  

Nilai luas area terhadap  parametar trisiklik terpena 

Puncak 

Duri (GL-

47) 

Bangko 

(PN-026) 

C19 62197 457162 

C20 67389 487233 

C21 81840 536295 

C22 110990 557265 

C23 137179 624321 
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C24 123810 671406 

C25 191614 159629 

C26 169978 774629 

 

 
Gambar 4. Bentuk plot trisiklik terpena dari sampel Duri  (Gl-47) dan Bangko (PN-

 026) 

 

Pemetaan menggunakan diagram bintang biasanya digunakan untuk fraksi saturat , 

namun pada penelitian ini menggunakan fraksi aromat yang dapat dilihat pada gambar 3 

yang memperlihatkan hubungan antar sumur dengn lebih spesifik. Hal ini sudah pernah 

dilakukan oleh Yusriani (2009) dengan menggunakan 5 parameter dari m/z 191  yang 

mungkin dapat terbaca dari kromatogram yang dihasilkan yang dapat dilihat pada gambar 1-

2. Pada penelitian ini dipilih 10 parameter yang dapat dibaca oleh peneliti dari kromatogram 

yang dihasilkan, sehingga didapat nilai rasio pada tabel 1. Perbedaan jumlah parameter yang 

digunakan ini dimungkinkan karena perbedaan sampel yang digunakan sehingga 

menghasilkan kromatogram yang berbeda. Tiap sampel minyak bumi mengandung 

komposisi-komposisi tertentu yang dapat memperlihatkan karakter dari minyak tersebut 

berdasarkan informasi yang didapat dari biomarker yang dapat dilihat dari kromatogram GC-

MS pada m/z 191 yang dihasilkan. Sehingga, tidak semua parameter dapat digunakan karena 

tidak semua minyak mengandung senyawa yang sama.  

 Berdasarkan bentuk pola diagram bintang yang dihasilkan  sampel sumur Duri (GL-

47) dengan sampel sumur Bangko (PN-026) berkorelasi negtaif, namun memiliki sedikit 

kesamaan hubungan antar minyak bumi. Pertama hubungan ini terletak pada titik parameter 

bisnorhopana yang mengindikasikan asal material organik dari bakteri pengurai pada minyak 

bumi dengan range nilai >1. Pada hasil kromatogram didapat nilai rasio sampel sumur Duri 

(Gl-47) sebesar 1,266 dan sampel sumur Bangko (PN-026) berkisar 1,035 sehingga 

mengindikasikan sama-sama berasal dari bakteri pengurai chemoautotropic, namun dalam 

tingkat populasi yang berbeda dan dapat diindikasikan bakteri yang berasal dari zooplankton 

dan fitoplankton dari lingkuangan akuatik. 

Kemudian terletak pada parameter C24 tetrasikilik yang mengindikasikan adanya 

material organik berasal dari terrestrial. Kedua sampel sumur sama-sama mengindikasikan  

berasal dari material organik terrestrial karena memiliki waktu retensi yang relatif sama dan 

tidak terlalu rendah yaitu 21.777 untuk sumur Duri (GL-47) dan 21.740 untuk sumur Bangko 

(PN-026). Pada parameter ini menjelaskan kemungkinan asal material organik yang berasal 

dari terrestrial itu berasal dari kulit-kulit spora dan polen, kutikula daun dan tumbuhan hijau 

lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dari tipe karogen kedua minyak yang sama-sama berada 

pada tipe kerogen II (Waples, 1985). 

lakustrin 

campur

an 
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Pada 8 parameter lainnya memperlihatkan perbedaan nilai rasio antara puncak yang 

digunakan sebagai parameter terlalu jauh. Contohnya yaitu C25/C26 trisiklik yang 

mengindikasikan lingkungan pengendapan. Pada sumur Duri (GL-47) memiliki nilai rasio 

1,127 yang mengindikasikan minyak berasal dari daratan terrestrial dengan sedikit delta 

terrigeneous, dan sumur Bangko (PN-026) dengan nilai rasio 0,206  yang diindikasikan 

berasal dari lingkungan pengendapan lakustrin. Hal ini dapat didukung lagi dengan 

penggunaan parameter oleanana yang mengindikasikan lingkungan lakustrin, pada sampel 

sumur Duri (GL-47) memiliki nilai rasio 1,02 dan sumur Bangko (PN-026) memiliki nilai 

rasio 3,083. 

Pada parameter gammacerana memperlihatkan adanya lingkungan hipersalin. Pada 

sampel sumur Bangko (PN-026) memiliki lingkungan hipersalin yang lebih banyak yaitu 

sebesar 1,284 dari nilai rasionya, sedangkan sampel sumur Duri (GL-47) dengan nilai rasio 

0,30 atau hampir tidak memperlihatkan adanya lingkungan hipersalin.  

Penggunaan parameter lingkungan pengendapa tersebut diperkuat lagi dengan 

penggunaan pola trisiklik terpena yang menyatakan bahwa minyak sumur Duri (GL-74) 

berasal dari daerah campuran, namun didominasi oleh daerah terrestrial dan sumur Bangko 

diindikasikan lingkungan campuran namun sangat mendominasi lingkungan lakustrin yang 

diperlihatkan pada puncak C24-C25 yang dapat dilihat pada tabel 2 secara ekstrim turun dan 

kemudian naik lagi ke puncak C26 seperti pada gambar 4. 

 Perbedaan diperlihatkan lagi dari segi tingkat kematangan antar kedua minyak. 

Minyak Bumi dari sumur Bangko (PN-026) memiliki nilai rasio  0,755 yang 

mengindikasikan “matang” dan minyak sumur Duri (GL-47) dengan nilai rasio 0,506 

mengindikasikan “awal matang”. Berdasarkan umur  minyak bumi, kedua sampel berasal dari 

zaman miocen muda hal namun dengan tingkat umur miocen yang berbeda.pada sampel 

sumur Duri (GL-47) memperlihatkan umur dari zaman miocen tengah dan sampel sumur 

Bangko (PN-026) berasal dari miocen muda yang dapat dilihat dari stratigrafi tersier 

cekungan Sumatera Tengah.  

 Berdasarkan asal material organik dapat diketahui berdasaarkan morfologi batuan 

induk penghasil minyak bumi. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan parameter C29/C30 

hopana dan homohopana yang mengindikasikan bahwa pada sampel sumur Duri (GL-47) 

bersal dari batuan serpih namun dengan sedikit kandungan batuan induk karbonat dan sumur 

Bangko (PN-026) diindikasikan bersal dari batuan induk karbonat dan sedikit batuan induk 

serpih. Hal ini dimungkinkan karena adanya sejumlah minyak yang terperangkap pada 

reservoar yang sama pada masing-masing minyak bumi yang diakibatkan pergesern 

pergerakan bumi.  

 Perbedaan yang terlalu jauh tersebut membuktikan tidak adanya hubungan dari kedua 

sumur tersebut  namun memiliki sediki kesamaan karena hanya 2 parameter yang diketahui 

memiliki identifikasi yang sama dari 10 parameter sehingga diperkirakan memilki hubungan, 

namun tidak dapat menyatakan bahwa minyak sumur Duri (GL-47) dan sumur Bangko (PN-

026) berkorelasi positif.  Hal inilah yang tidak dapat diperlihatkkan pada fraksi saturat 

sehingga tidak dapat mengetahui bagian mana dari pengkarakterisasi yang berhubungan dan 

tidak berhubungan dan sebagian parameter inilah yang tidak digunakan oleh El Nady dkk, 

(2015) pada sampel mereka walau pun dengan metode yang sama dengan penggunaan fraksi 

aromat pada m/z 191tidak dapat menggunakan parameter yang sama karena mengandung 

senyawa terpenoid yang berbeda yang dapat diperlihatkan oleh kromatogram. 
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KESIMPULAN 

 

Dalam studi korelasi ini dapat disimpulkan bahwa sampel minyak bumi sumur Duri 

Km 7 (Gl-47) berkorelasi negatif dengan sampel minyak bumi sumur Bangko (PN-026), 

namun memiliki sedikit kesamaan dari asal material organiknya. Kesamaan ini dapat dilihat 

dari 2 parameter yang digunakan yaitu  parameter bisnorhopan dan C24 tetrasiklik. Pada hasil 

kromatogram didapat nilai rasio sampel sumur Duri (Gl-47) sebesar 1,266 dan sampel sumur 

Bangko (PN-026) berkisar 1,035 sehingga mengindikasikan sama-sama berasal dari bakteri 

pengurai chemoautotropic, tetapi dalam tingkat populasi yang berbeda yang dapat 

diperkirakan dari bakteri yang berasal dari zooplankton dan fitoplankton berdasarkan 

parameter bisnorhopana. Kemudian dari parameter C24 tetrasiklik. Kedua sampel sama-sama 

berasal dari material organik dari terrestrial dengan waktu retensi yang hampir sama yaitu 

21.777 untuk sumur Duri (GL-47) dan 21.740 untuk sumur Bangko (PN-026) yang 

diperkirakan dari kulit-kulit spora dan polen, kutikula daun dan tumbuhan hijau lainnya. Hal 

ini dapat dibuktikan dari tipe karogen kedua minyak yang sama-sama berada pada tipe 

kerogen II (Waples, 1985). 

 

 Pada 8 parameter lainnya memperlihatkan perbedaan nilai rasio antara puncak yang 

digunakan sebagai parameter terlalu jauh. Pada lingkungan pengendapan menggunakan 

parameter C25/C26 Trisiklik dengan nilai rasio sebesar 1,126 untuk sampel Duri Km 7 (GL-

47) (didominasi oleh terrestrial dengan sedikit delta terigeneous) dan Bangko (PN-026) 

0,205 (didominasi oleh lakustrin dan sedikit delta terrigeneous). Oleanana yang 

mengindikasikan lingkungan lakustrin dengan nilai rasio 3,083 dari sampel Bangko dan 1, 

126 untuk sampel Duri (GL-47) , dan rasio gammaceran yang mengindikasikan adanya 

lingkungan hipersalin pada minyak dengan nilai rasio 1,284 untuk minyak Bangko dan Duri 

sebanyak 0,30 atau hampir tidak ditemukan. Sehingga dapat disimpulkan minyak berada pada 

lingkungan pengendapan campuran. 

  Tingkat kematangan dapat dilihat dari parameter trisiklik/hopana yang memiliki nilai 

rasio 0,869 untuk sampel sumur Duri (GL-47) dan sampel sumur Bangko (PN-026) dengan 

nilai rasio 3,059, sehingga sampel sumur Bangko lebih matang dari sampel sumur Duri. Pada 

parameter Hopana juga dapat memperlihatkan tingkat kematangan dengan sampel sumur 

Bangko (PN-026) yang “matang” dengan nilai rasio 0,755 dan sumur Duri (GL-47) “awal 

matang” dengan nilai rasio 0, 506. 

  Umur minyak bumi dapat diketahui dengan penggunaan parameter n-C28/n-C29 yaitu 

zaman miocen namun dengan waktu yang berbeda ,yaitu miocen tengah untuk sampel sumur 

Duri (GL-47) dengan nilai rasio 1,266 dan miocen muda untuk sumur Bangko (PN-026) yaitu 

1,035. 
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ABSTRAK 

The extraction of silica from the ashes of palm shells with temperature 

variation calsination. Silica contained in the ashes of palm kernel 

shells purified by adding hydrochloric acid to remove impurities 

minerals. The silica obtained was extracted with sodium hydroxide 

solution followed by reprecipitasion using hydrochloric acid in order 

to obtain a more pure silica. Silica was calcined by temperature 

variations 300C, 500C, 700C and 900C, 700C. The products 
were characterized by FT-IR and showed similar results with the 

commercial silica. indicate amorphous silica. XRD analysis showed a 

widened peak at 22, O. Analysis of adsorption desorption isotherm 

temperatures of 300, 500 and 700C shows the adsorption isotherm of 

mesoporous Type IV, whereas at 900C of the mesoporous Type V. 

Pore size distribution silica 300C (1.72 to 6.28 nm), 500C(1.73 to 

47.2 nm, 700C (1.72-8,95nm) and 900C (1.79-41.73 nm). While the 

volume and surface area of the data from BJH  obtained at 300C 

(0.7043 cm
3
g

-
1 and 450.1755m

2
g

-1
, 500C (0.6838 cm

3
g

-1
 and 

464.6172m
2
g

-1
) 700C (0.5619 cm

3
g

-1
 and 222.7502 m

2
g

-1
)and at 

900C (0.1991 cm
3
 g

-1
 and 26.9487m

2
g

-1
).  

Keywords: ashes of palm shells, calsination,mesoporous, BJH. 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini limbah hasil pengolahan sawit belum dimanfaatkan secara maksimal, limbah 

padat yang berupa cangkang digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan 

energi mekanik dan panas pada penggilingan minyak kelapa sawit, masalah yang kemudian 

timbul adalah dari sisa pembakaran pada boiler berupa abu cangkang dibuang dekat pabrik 

sebagai limbah padat yang tidak dimamfaatkan dan menimbulkan gangguan terhadap 

lingkungan dan kesehatan (Fauziah, 2013). 

 Pemanfaatan limbah kelapa sawit selama ini banyak diteliti sebagai bahan teknik 

konstruksi. Penelitian-penelitian yang selama ini dilakukan antara lain penggunaan abu 

tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan tambahan untuk aspal concrete binder course (AC 

BC) (Fauziah & Febriansyah, 2013), abu cangkang sawit juga digunakan untuk 

mempengaruhi daya kuat tekan mortar semen pasangan (Elhusna dkk, 2013), pemanfaatan 

abu cangkang sawit terhadap kuat tekan bata merah (Rosalia dkk, 2013), penggunaan abu 

cangkang sawit sebagai daya dukung dan kuat tekan pada tanah lempung (Endriani, 2012), 

kapur tohor dan abu sawit digunakan sebagai bahan tambahan atau substitusi semen pada 

mortar (Kurniawandy dkk, 2012), abu cangkang kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan 

tambahan pada pembuatan batako (Fitriyani, 2010) dan pemanfaatan abu kerak boiler 

cangkang kelapa sawit sebagai campuran semen pada beton (Siregar, 2008). Silika 
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ditemukan sedikitnya dalam dua belas bentuk yang berbeda. Bentuk silika yang umum yakni 

quartz, trymimit, cristobalit, sedangkan bentuk silika amorf berupa endapan silika, silika gel, 

koloidal sol silika dan silika pyrogenik (Rouqe-Malherbe, 2007). Berbagai kegunaan silika 

antara lain bahan dasar kaca, keramik, industri refraktori, material pembentuk silikon dan 

silika karbida. Silika juga memiliki kegunaan khusus sebagai kristal piezoelektrik, elemen 

optik dan peralatan gelas. Dalam bentuk amorf silika digunakan sebagai adsorben, bahan 

penguat, pengisi dan campuran katalis (Kirk & Othmer, 2001). 

Pemanfaatan abu dari kelapa sawit pada beton maupun sebagai katalisator telah 

banyak digunakan dan diteliti, namun ekstraksi komponen silika dalam abu cangkang sawit 

yang berasal dari pemanasan boiler belum ada ditemukan informasinya. Menurut Graille dkk 

(1985) kandungan SiO2 dalam cangkang sawit 61%, kalium 7.5%, natrium 1.1%, kalsium 

1.5%, magnesium 2.8%, klorida 1.3%, karbonat sebagai CaCO3 1.9%, nitrogen 0.05% dan 

phospat 0.9%. Menurut Hutahean (2007) kandungan abu cangkang sawit adalah SiO2 

58.02%, Al2O3 8.7%, Fe2O3 2.6%, CaO 12.65%, MgO 4.23% Na2O 0.41%, K2O 0.72%, H2O 

1.97% dan hilang Pijar 8,59%. Menurut Nugroho dkk (2013) menyatakan komposisi 

pembakaran serat dan cangkang memiliki kandungan SiO2 45.2%, Al2O3 1.83%, Fe2O3 

1.91%, CaO 11.16%, Na2O 0.09%, K2O 4.91%. Dari data-data tersebut di atas dapat dilihat 

bahwa abu cangkang kelapa sawit memiliki kandungan utama SiO2. 

 Tingginya kandungan silika yang terdapat dalam abu cangkang sawit berpotensi untuk 

dapat dimanfaatkan sehingga abu cangkang sawit menjadi lebih bernilai. Selain mengandung 

silika, abu cangkang sawit juga mengandung logam-logam pengotor seperti kalium dan 

natrium, silika dengan tingkat kemurnian yang tinggi dapat diperoleh dengan menggunakan 

larutan asam (Ramadhan dkk, 2014). Setelah diekstraksi menggunakan HCl kadar silika 

dalam sampel meningkat diikuti dengan penurunan kadar pengotor (Pratomo,dkk. 2013). 

(Syafni 2014) telah melakukan penelitian tentang ekstraksi dan karakterisasi silika amorf dari 

limbah abu cangkang kelapa sawit menghasilkan luas permukaan spesifik BET 395.275 m
2
/g. 

Berdasarkan hal-hal di atas maka peneliti tertarik untuk optimasi ekstraksi silika dari abu 

cangkang kelapa sawit dengan melakukan variasi suhu kalsinasi pada 300, 500, 700, dan 

900
o
C. Variasi kalsinasi diharapkan dapat menghasilkan silika dengan ukuran partikel yang 

beraturan, pori-pori seragam, dan luas permukaan yang kecil.  

 

METODE PENELITIAN 

Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini antara abu cangkang kelapa sawit dari 

PT. Musimas, H2SO4 HCl dan NaOH (p.a. Merck), Aquadest. Neraca Digital (Mettler 

Teledo), Furnance Control (Fisher), Hot plate stirrer (Thermo), Ayakan (100 mesh), Peralatan 

gelas (Iwaki Pyrex), Termometer, Brunaeuer-Emmett-Teller adsorpmeter, Difraktometer 

sinar-X (Rigaku 600 Miniflex), Fourier Transform Infrared (Rigaku 600 Miniflex), Fourier 

Transform Infrared (Agilent Technologies), pH meter (Mettler Teledo). 

 

Prosedur Penelitian 

Preparasi Sampel 

Sampel yang digunakan adalah abu cangkang sawit berasal dari proses pemanasan boiler 

yang diambil dari PT. Musimmas Group, Kawasan Industri Medan tahap 2 yang diambil 

secara acak.Tata cara pengambilan sampel padat menggunakan teknik Quartering. Sampel 

tersebut dipreparasi dengan pengayakan 100 mesh.Dikarakterisasi kandungan abu cangkang 

kelapa sawit dari proses pemanasan boiler dengan alat XRD. 
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Ekstraksi Silika dari Abu Cangkang Kelapa Sawit 

Sampe labu cangkang kelapa sawit ditimbang sebanyak 75 gram kemudian  ditambahkan HCl 

10N sebanyak 200 ml. Dipanaskan sampai mendidih  selama lebih kurang 30 menit. 

Didiamkan selama 18 jam, disaring menggunakan kertas saring Whatman no. 40. Residu 

yang diperoleh diabukan pada suhu 750
o
C selama 1 jam. Kemudian didinginkan dan 

ditimbang. Dilakukan kembali karakterisasi kandungan abu dengan alat XRD. 

 

Pembuatan Natrium Silikat (Na2SiO3) 

Abu cangkang kelapa sawit yang tanpa pengotor ditimbang sebanyak 10 gram 

ditambahkan NaOH 6M sebanyak 60 ml, dipanaskan hingga mendidih pada suhu 100
o
C 

sambil diaduk dengan menggunakan magnetik stirrer 150 rpm selama 1 jam. Campuran 

disaring dengan menggunakan kertas saring whatman no.40 sehingga didapat filtrat I dan 

residu, residu ditambahkan aquades sebanyak 100 ml kemudian dipanaskan sampai mendidih 

selama 1 jam dan di saring sehingga didapat filtrat II. Filtrat I dan II disatukan, ditambahkan 

HCl 6M sambil diaduk menggunakan magnetik stirrer hingga pH 2 didiamkan selama 1 jam, 

lalu disentrifugasi sehingga terbentuk endapan silika. Diambil endapan dan dipanaskan 

selama 18 jam pada suhu 80
o
C. Endapan silika dicuci beberapa kali dengan aquades hingga 

pH 7 kemudian di panaskan selama 8 jam pada suhu 80
o
C, dilakukan karakterisasi 

menggunakan alat X-RD. 

 

Kalsinasi  Silika 

Silika yang telah dimurnikan dikalsinas imenggunakan furnance dengan variasi suhu 300, 

500, 700 dan 900
o
C selama 6 jam. 

 

Karakterisasi Silika 

Silika yang telah dikalsinasi kemudian dikarakterisasi dengan menggunakan FT-IR dan BET 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi Abu Cangkang 

Abu cangkang kelapa sawit yang berasal dari pemanasan boiler berbentuk partikel 

halus berwarna abu-abu kehitaman, sebelum komponen silika yang ada pada abu boiler 

dimurnikan, dilakukan analisis terlebih dahulu dengan XRD. Peak difragtogram sampel abu 

alam abu boiler pada  sudut 2θ yang dihasilkan yaitu 18.0504, 21.825, 24.34, 25.7581, 

28.451, 29.917, 30.478, 30.96, 31.544, 36.82, 38.60, 40.606, 43.47, 44.429, 49.22, 50.286, 

55.478, 55.73, 56.2419, 58.723, 60.14, 63.4635, 65.76, 66.458, 73.733
o
. Hasil analis 

kyantitatif menggunakan metoda Reference Intensity Ratio (RIR) dapat dilihat Tabel 1. 

 

Tabel 1 Kandungan Abu Boiler Kelapa Sawit Menggunakan Metode Reference Intensity 

Ratio (RIR) 

Phase name Formula Figure of merit 
Kandungan 

(%) 

Silicon Si 1.273 35(11) 

Quartz low SiO2 1.615 42(23) 

Hypothetical

silica 

 

SiO2 3.194 6(8) 

Cristobalite SiO2 2.933 17(18) 
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Pada Tabel 1 dari analisis XRD diperoleh kandungan dari abu boiler terdiri dari Si berbentuk 

fasa silikon 35%, SiO2 berbentuk fasa quartz low 42%, SiO2 berbentuk fasa hypothetical 

silica 6% dan  SiO2 dalam bentuk fasa cristobalite sebanyak 17%. 

Ekstraksi Silika dari Abu Cangkang Kelapa Sawit 

Untuk mendapatkan silika dengan kemurnian yang tinggi dilakukan dengan 

menghilangkan  senyawa-senyawa pengotor yang terdapat didalam  abu  boiler  tersebut yaitu 

dengan  melarutkan  abu boiler dalam  asam  pekat seperti asam klorida. Menurut Khoirul 

dkk (2011) bahwa silika dapat larut dalam  kondisi pH basa diatas 10 sedangkan senyawa 

lainnya larut pada pH asam. Sehingga diharapkan senyawa-senyawa selain silika dapat larut 

dan meningkatkan kemurnian dari silika. Ekstraksi dilakukan dengan penambahan HCl 10N 

sebanyak 200 ml dalam 75 gram abu cangkang, penambahan HCl diharapkan untuk mengikat 

senyawa pengotor selain silika. Dilakukan pemanasan sampai mendidih selama 30 menit dan 

didiamkan selama 18 jam selanjutnya disaring dan residu diabukan kembali dalam tanur 

750
o
C selama 1 jam. Dari hasil percobaan dilakukan dengan metoda gravimetrik, percobaan 

dilakukan sebanyak 3 kali yang bertujuan untuk mendapatkan keakuratan yang tinggi. Pada 

Table 2 diperoleh data  hasil ekstraksi abu boiler kelapa sawit sebagai berikut: 

 

Tabel 2 Perolehan Silika Setelah Diekstraksi dari Abu Cangkang Kelapa Sawit 

Perla-kuan Berat sampel 

(gr) 

Hasil 

pemurnian (gr) 

Persenta-se 

silika (%) 

1 75.0093 10,9238 14.56 

2 75.0189 10,9908 14.65 

3 75.0020 10,8630 14.48 

Rata-rata Persentase Silika 14.57 

Padatan hasil pemurnian dengan asam klorida  dianalisis dengan XRD dan peak difraktogram 

dianalisis secara kuantitatif metode Reference Intensity Ratio (RIR). Setelah dibandingkan 

dengan peak list standar silika, maka dapat disimpulkan bahwa puncak–puncak dominan 

yang muncul pada sudut 2θ yaitu 20.80, 26.67, 36.33, 40.834, 45.47, 50.16, 55.76, 57.84, 

59.00, 65.27
o
 merupakan puncak–puncak yang menunjukkan refleksi bidang kristal silika. 

Analisi metode RIR kandungan yang terdapat dalam padatan silika setelah dimurnikan 

dengan asam klorida dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Komposisi Sampel Setelah Pemurnian dengan Asam Klorida 

Phase name Formula Kandungan (%) 

Silicon Si 14(14) 

Stishovite O2Si 16(11) 

Cristobalite, syn SiO2 24(33) 

Alpha-SiO2, quartz lowHP, syn SiO2 17(10) 

Quartz  low, syn O2Si 23(13) 

Silicon Oxide SiO2 4(3) 

Silicon Si 2(4) 

Pada Table 3 dari analisis XRD diperoleh kandungan silika yang di ekstraksi dari abu 

cangkang kelapa sawit terdiri dari Silicon (Si) 14%, stishovite (O2Si) 16%, cristobalite (SiO2) 

24%, alpha-SiO2, quartz low HP, syn (SiO2) 17%, quartz  low syn (O2Si) 23%, silicon oxide 

(SiO2)4% dan silicon (Si) 2%. 
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Sintesis Silika Amorf 

 Padatan silika yang telah diekstraksi dari abu cangkang kelapa sawit dengan HCl 10N 

selanjutnya dilarutkan dengan NaOH 6N menghasilkan larutan bening yang diduga larutan 

natrium silikat sesuai dengan reaksi berikut. 

SiO2(S) + 2NaOH(aq)     Na2SiO3(aq)+H2O(aq) (Vogel, 1985) 

Kemudian kedalam larutan yang diperoleh ditambahkan dengan HCl 6 N setetes demi setetes 

sampai mencapai pH 2 dan didiamkan selama 6 jam sampai  dihasilkan gelatin-gelatin putih 

selanjutnya disentrifugasi selama 1 jam sehingga diperoleh silika kembali melalui proses sol-

gel sesuai dengan reaksi: 

Na2SiO3(aq) + 2HCl(aq)      H2SiO3(l)+2NaCl(aq) 

H2SiO3 (S)              SiO2.H2O(S)    (Bakri, dkk 2008) 

 Proses ini dilakukan untuk menumbuhkan kristal silika dengan tujuan untuk 

memperoleh ukuran silika amorf. Untuk menghilangkan NaCl yang tersisa dilakukan  

pencucian dengan menggunakan akuades kemudian air diuapkan didalam oven pada suhu 

80
o
C selama 8 jam. Padatan silika yang dihasilkan berwarna putih dan memiliki partikel yang 

halus seperti terlihat pada Gambar 1. 

. 

Gambar 1. Silika Amorf dari Abu Cangkang Kelapa Sawit 

 Dari penelitian yang dilakukan diperoleh persentase rata - rata silika amorf sebanyak 

45,18%. Perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali yang bertujuan untuk mendapatkan data silika 

dengan keakuratan yang tinggi, data perolehan silika amorf dapat dilihat pada table 4 sebagai 

berikut ini: 

Table 4 Hasil Silika Amorf  yang Diperoleh 

Perlakuan Berat sampel (gr) Berat silika Amorf (gr) Persentase silika amorf 

(%) 

1 10.0010 4,5829 45.82 

2 10.0005 4,3730 43.73 

3 10.0067 4,6021 45.99 

Rata-rata persentase  silika 45.18 

 

Padatan silika yang diperoleh selanjutnya dikarakterisasi menggunakan X-Ray Difraction 

(sinar X), puncak difraktogram dari silika dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 2. Difraktogram XRD Silika Amorf 

Berdasarkan difraktogram XRD Silika pada Gambar 2 sudut 2θ antara 10
o
 sampai 30

o
 

menunjukkan puncak melebar dengan puncak peak difraktogram didaerah 22.0
o
 

menunjukkan bahwa silika hasil ekstraksi merupakan senyawa silika amorf. Hal ini sesuai 
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dengan hasil penelitian Kalaphaty, (2000) silika dengan puncak melebar disekitar 2θ = 20º 

sampai 22º menunjukkan struktur amorf. 

 

 

 

 

Kalsinasi Silika 

Kalsinasi silika dilakukan didalam tanur dengan variasi suhu 300, 500,700 dan 900
o
C selama 

6 jam. Produk kalsinasi silika amorf yang dihasilkan dari abu cangkang kelapa sawit dengan 

variasi suhu kalsinasi ada pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Hasil Kalsinasi Silika pada Suhu A.300, B.500, C.700 dan 900

o
C 

 Silika hasil kalsinasi temperatur 300
o
C bentuk fisik silika putih kekuningan dan lebih 

kasar. Sedangkan silika hasil kalsinasi temperatur 500C dan 700C. Silika hasil kalsinasi 
temperatur 900

o
C bentuk silika lebih putih dan halus dibandingkan dengan suhu yang 

lainnya. 

Karakterisasi Silika Amorf dengan FT-IR 

Silika yang diperoleh dari kalsinasi suhu 300C, 500C, 700C dan 900
o
C. 

selanjutnya dikarakterisasi menggunakan FT-IR untuk mengetahui adanya gugus fungsinya.  

Spektrum FT-IR semua produk silika memperlihatkan adanya puncak serapan gugus 

asimetris Si-O-Si yang mirip yaitu 1067,32 cm
-1 

sampai 1067,33 cm
-1

. Adanya gugus simetris 

Si-O-Si antara 806,76 cm
-1

 sampai 806,78 cm
-1

. Dari data yang diperoleh bahwa silika yang 

diperoleh dari abu cangkang kelapa sawit telah sesuai dengan literatu Silverstein, et.al., 1986) 

dan Pretsch, et.al.,2009).  

 

Karakterisasi Porositas dan Luas Permukaan Silika Amorf dengan Brunauer-Emmet-

Teller (BET)  

Untuk membuktikan luas permukaan dari silika amorf yang dihasilkan ditentukan 

dengan menggunakan instrument Quanta chrome novawin surface area analyzer  

menggunakan rumus Brunauer-Emmet-Teller (BET). Grafik isotherm adsorpsi-desorpsi 

nitrogen semua produk silika memperlihatkan  adanya hysterisis antara adsorbsi dan 

desorpsi, hal ini ini membuktikan produk silika memiliki pori sehingga terjadi penyerapan 

gas nitrogen. 

 

 

 
(A) 
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(B) 

 
(C) 

 
(D) 

Gambar 4. Grafik Adsorpsi–Desorbsi Isotherm 

Nitrogen Silika Hasil Kalsinasi Suhu (A) 300C, (B) 500C, (C) 700C dan (D) 

suhu 900C 

Pada Gambar 4. (A), (B), (C) dan (D) terlihat bahwa adsorpsi-desorpsi nitrogen 

isotherm untuk silika menunjukkan adanya pembentukan multilayer. Ini menunjukkan adanya 

adsorpsi pada permukaan mesopori yang diikuti dengan kondensasi kapiler pada tekanan 

relative ( P/Po). Menurut klarisifikasi pembentukan multilayer IUPAC pada kalsinasi 300
o
C 

(Gambar 4.(A) merupakan adsorbsi isotherm tipe IV, kalsinasi 500
o
C (Gambar 4.(B) 

merupakan adsorbsi isotherm tipe IV, kalsinasi 700
o
C (Gambar 9.(C) merupakan adsorbsi 

isotherm tipe IV, sedangkan pada suhu kalsinasi 900
o
C (Gambar 9.(D) merupakan adsorbsi 

isotherm tipe V. Dalam kondensasi kapiler ini dihasilkan dua nilai tekanan yang relatif 

berbeda sehingga dapat di amati pada grafik ada perbedaan tekanan dihasilkan antara proses 

adsorpsi dan proses desorpsi (Greg dan Sign, 1982). 

 Dari data BJH pada lampiran diperoleh grafik distribusi ukuran pori silika, volume pori 

silika dan luas permukaan silika seperti yang ada pada Tabel 6. 

Tabel 6. Data Karakterisasi BET Silika Amorf 

Suhu 

Kalsi-nasi 

Silika 

Adsor-bsi 

Desorbsi Nitro-

gen 

Distri-busi 

Ukuran pori 

Silika (nm) 

Volume Pori 

Silika (cm
3
g

-1
) 

Luas Permu-

kaan Silika 

(m²/g) 
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300
o
C 0,39 – 0,98 1,72 – 6,28 0,7043 450,1755 

500
o
C 0,39 – 1,00 1,73 - 47,20 0.6838 464,6172 

700
o
C 0,40 – 1,00 1,72 – 8.95 0,5619 222,7502 

900
o
C 0,70 – 0,99 1,79 – 41.73 0,1991 26,9487 

 

Data BJH pada Tabel 6 menunjukkan  bahwa distribusi ukuran pori dari silika 

kalsinasi 300
O
C (1,72 nm - 6,28 nm), 500

O
C (1.73 nm - 47.20 nm), 700

O
C ( 1.72 nm - 8.95 

nm) dan 900
O
C (1.79 nm - 41.73 nm). Disimplkan silika yang diperoleh masuk ke dalam 

kelompok material mesopori (Greg dan Sign, 1982).  

 

KESIMPULAN  

 Silika kalsinasi 300
o
C diperoleh bentuk silika putih kekuningan dan lebih kasar 

dibandingkan silika hasil kalsinasi 500 dan 700
o
C, silika suhu kalsinasi 900

o
C didapat 

bentuk silika putih bersih dan halus. 

 Dari hasil analisa XRD yang diperoleh menunjukkan bahwa silika bersifat amorf. Data 

FT-IR menunjukkan adanya puncak serapan antara 1067,32 cm
-1

 sampai 1067,33 cm
-1

 

disebabkan adanya gugus asimetri Si-O-Si dan antara 806,76 cm
-1 

sampai 806,78 cm
-1

 

menunjukkan adanya gugus simetri Si-O-Si. 

 Hasil adsorpsi-desorpsi isotherm nitrogen silika suhu kalsinasi 300, 500 dan suhu 700
o
C 

memperlihatkan adsorbsi isotherm Tipe IV sedangkan kalsinasi 900
o
C memperlihatkan 

adsorbsi isotherm Tipe V yang merupakan karakteristik untuk material mesopori, serta 

volume pori dan luas permukaan berdasarkan perhitungan BJH masing-masing pada 

suhu kalsinasi 300
o
C 0,7043 cm

3
g

-1 
dan 450,1755 m

2
/g, suhu 500

o
C 0,6838 cm

3
g

-1 
dan 

464,6172 m
2
/g, suhu  700

o
C 0.5619 cm

3
g

-1
dan 222.7502 m

2
/g dan pada suhu kalsinasi 

900
o
C 0.1991 cm

3
g

-1
dan 26.9487 m

2
/g. 
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ABSTRACT  

Nowadays the utilization of natural resources as adhesive, 

paint, ink, and other products that related to the printing is 

increasing. The increasing on utilization of natural product is 

caused by the influence of Green Chemistry issue and related to 

the impact of the dangerous of formaldehyde and volatile 

organic compound (VOC) in the most of adhesive and paint, 

respectively. Eco-friendly issue in the green chemistry context 

and health influences the growth of industries to develop eco-

friendly product, such as emulsion-based paint. Cyclized natural 

rubber (CNR) is one of material that obtained from natural 

resources, it is synthesized from natural rubber with cyclization 

process. CNR has the advantage of resistance to chemicals and 

water as well as an excellent resin for application in 

environments that are susceptible to corrosion, such as for 

binder (paint) vessels. Until today CNR hasn’t been developed 

as a paint for woody substrate. Modification with maleic 

anhydride and nanocrystal cellulose as filler will be conducted 

as future research. Beside the modification of CNR, the 

formation of stable emulsion of modified CNR will be the 

focused of that research 

 

Keywords: Cyclized natural rubber, paint binder, adhesive, wood, emulsion 

 

PENDAHULUAN  

Kayu merupakan material yang banyak dimanfaatkan dalam bidang konstruksi. Kayu 

merupakan material yang jumlahnya sangat melimpah di alam dan dimanfaatkan dalam 

banyak bidang, namun satu hal yang menjadi permasalahan daripada aplikasi kayu ini adalah 

kecenderungannya mengalami degradasi (Cataldi et al., 2015). Faktor penyebab terjadinya 

degradasi pada kayu disebabkan oleh adanya faktor biotik dan abiotik di lingkungan, 

mikroba, dan air (Horie, 2010). Namun, faktor utama dan paling rentan dalam proses 

degradasi kayu adalah kehadiran air, karena secara alami kayu menyediakan sistem transport 

air secara kapiler. Serta air dapat menjadi katalis untuk terjadinya proses degradasi secara 

kimia, fisika, dan mekanik (Toniolo et al., 2011 dan Borsoi et al, 2012). Teknik pelapisan 

merupakan salah satu teknik untuk meningkatkan daya tahan material serta merupakan teknik 

yang paing efektif dan efisien secara ekonomi. Bahan perekat cat dapat dikelompokan 
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menjadi pelapis organik dan anorganik. Kedua jenis pelapis tersebut telah digunakan secara 

luas karena pengaplikasiannya yang mudah dan sifat adhesif yang dihasilkan sangat baik 

(Criado et al., 2015; Keßler et al., 2015; dan Pour-Ali et al., 2015;). Pada umumnya jenis 

pelapis yang digunakan merupakan golongan akrilat, poliuretan, dan epoksi (Vaidya & 

Allouche, 2010 dan Zhu et al., 2013). Namun, kelemahan dari pelapis jenis tersebut adalah 

daya tahan terhadap waktu pemakaian dan sangat rentan diaplikasikan untuk material 

berporos tinggi (Kaboorani et al., 2016; dan Kielman & Mai, 2016) 

Selain permasalahan dalam daya tahan terhadap waktu pemakaian, pada umumnya cat 

yang dikembangkan untuk material kayu dan beton cenderung menggunakan bahan pelarut 

organik. Isu ramah lingkungan dalam lingkup Green Chemistry dan kesehatan mempengaruhi 

perkembangan industri cat untuk bergerak ke arah pengembangan cat emulsi berbasis air. Hal 

ini didasari oleh kandungan VOCs (volatile organic compounds) pada cat berbasis pelarut 

organik yang berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, karena sebagian besar 

senyawa organik yang dimaksudkan sebagai VOCs dalam cat merupakan pemicu terjadinya 

kanker (Spurgeon, A., 2006). Oleh karenanya perlu dilakukan pengembangan cat yang lebih 

ramah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, salah satunya yakni cat emulsi berbasis 

air. CNR memiliki keunggulan pada daya tahan terhadap bahan kimia dan air serta 

merupakan resin yang sangat baik untuk diaplikasikan pada lingkungan yang rentan terhadap 

korosi, seperti untuk bahan pelapis/pengikat (binder) cat kapal (Paul, 1985). Selain itu CNR 

memiliki keunggulan terhadap daya tahannya pada bahan kimia dan panas. 

Untuk pengembangan cat emulsi berbasis air dengan bahan dasar CNR, perlu 

dikembangkan kompatibiliser guna meningkatkan kompatibilitas CNR terhadap permukaan 

material kayu. Kompatibiliser yang dikembangkan adalah CNR termodifikasi asam maleat 

anhidrida (CNR-g-MA), dengan harapan keberadaan gugus maleat pada struktur CNR dapat 

memberikan sumbangsih melalui interaksinya dengan permukaan kayu ataupun beton. Dalam 

pembuatan sistem emulsi, bahan aditif surfaktan memegang peranan yang sangat penting, 

diantaranya berpegaruh dalam stabilitas emulsi dan durasi pengeringan.  

Untuk meningkatkan kekuatan material cat dapat menggunakan material berukuran nano, 

nanokristal selulosa salah satu material ukuran nano yang saat ini banyak dimanfaatkan 

karena dapat memberikan peningkatan sifat mekanik bahan (Moon et al., 2011 dan Peng et 

al., 2011). Serta nanokristal selulosa umumnya dapat dilarutkan dalam fasa air yang sejalan 

dengan pengembangan cat emulsi berbasis air dengan bahan dasar CNR. Nanokristal selulosa 

dapat diperoleh dengan melalui metode hidrolisis asam terhadap material yang memiliki 

kandungan serat selulosa (Moon et al., 2011 dan Postek et al., 2011) salah satunya adalah 

tandan kosong kelapa sawit, yang mana keberadaanya sangat melimpah di wilayah Sumatera 

Utara.  

Melalui pemaparan latar belakang diatas akan diangkat sebuah topik penelitian yakni 

modifikasi karet alam siklik dengan asam maleat anhidrida yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan rekat cat emulsi karet alam siklik yang diperkuat dengan 

nanokristal selulosa pada permukaan kayu. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan antara lain FTIR  dan DSC/TGA. Bahan-bahan yang digunakan 

antara lain CNR (PT. IKN), asam maleat anhidrad (Merck), benzoil peroksida (Merck), 

xylene (Merck), aseton (Merck) dan TKKS. 

Modifikasi CNR dengan MA 

Sebanyak 30 gram karet alam siklis dimasukkan ke dalam chamber secara perlahan-lahan dan 

dibiarkan selama lebih kurang 4 menit sampai semua meleleh sempurna. Kemudian 
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ditambahkan sejumlah tertentu Anhidrida maleat kedalam chamber bersama-sama dengan 

benzoil peroksida sehingga tercampur dan mengalami reaksi pencangkokan. Setelah 

berlangsung selama 8 menit, proses dihentikan dengan menekan tombol STOP. Selanjutnya 

dalam keadaan panas dengan cepat produk reaksi pencangkokan dikeluarkan dari dalam 

chamber. Setelah dingin dijadikan dalam bentuk granul. Variasi konsentrasi Anhidrida maleat 

yang digunakan adalah masing-masing 2, 4, 8 dan 16 perseratus karet (per hundred 

rubber/phr). Kopolimer yang diperoleh dilanjutkan dengan karakterisasi sifat fisika dan 

kimia dengan menggunakan FTIR dan DSC/TGA. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi AM, pada penelitian ini dilakukan percobaan 

dengan variasi konsentrasi AM yaitu: 2 phr, 4 phr, 8 phr dan 16 phr. Percobaan ini dilakukan 

tanpa dan dengan inisiator peroksida benzoil peroksida (BPO).  

 

Analisis FT-IR 

Spektra FTIR (Gambar 1) menunjukkan bahwa reaksi pencangkokan AM pada CNR 

berhasil dilakukan dan menghasilkan produk CNR tercangkok AM (CNR-g-AM). Hal ini 

berdasarkan munculnya puncak serapan pada bilangan gelombang 1720-1780 cm
-1

 yang 

merupakan serapan khas gugus karbonil (C=O) molekul AM (C. Nakason dkk., 2004 dan 

Eddiyanto, 2007).  

Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa dengan meningkatnya konsentrasi AM maka 

akan meningkatkan persentasi AM yang tercangkok pada polimer yaitu:  polypropilena 

(S.H.P.Bettini dan J.A.M.Aquelli, 1999) dan karet alam ( C. Nakason dkk., 2004). 

 
Gambar 1. Spektra FT-IR gabungan (overlay) KAS tanpa penambahan AM (1), penambahan 

AM sebanyak 2 phr (2), 4 phr (3), 8 phr (4) dan 16 phr (5) 

 

Analisis TGA 

Analisis TGA (Gambar 2) sampel CNR tanpa penambahan AM maupun sampel CNR 

yang sudah mengalami reaksi pencangkokan memperlihatkan perubahan pada kisaran suhu 

dan kuantitas yang hampir sama. Ditemukan dua fase suhu pengurangan massa sampel yaitu: 

suhu 100-an sampai 200-an dan suhu 300-an sampai 500-an. Pada suhu 115
o
C sampai 277

o
C 

terjadi pengurangan massa sampel 2,2% sampai 4%.  Kemudian pada suhu 340
o
C sampai 

518
o
C terjadi pengurangan massa sampel 96% sampai 98%. Selanjutnya pada suhu 664

o
C 

ditemukan sampel sisa (signal value) 1,7% sampai 2,5%. 

Pengurangan massa sampel pada suhu 115
o
C sampai 277

o
C ini diduga karena terjadi 

penguapan senyawa-senyawa yang mudah menguap yang terdapat bersama sampel. 

Terdapatnya mosture dalam sampel dimungkinkan karena sampel disimpan dalam wadah 

yang dapat kontak dengan udara pada saat penyimpanan, setelah dikeringkan dalam oven dan 

sebelum dilakukan karakterisasi thermal TGA. 

Kemudian pada suhu 340
o
C sampai 518

o
C terjadi pengurangan massa yang drastis pada 

semua sampel yaitu 96% sampai 98%. Hal ini diduga bahwa sebagian besar sampel 

mengalami penguraian/dekomposisi. Dan pada suhu 664
o
C ditemukan sisa (signal value) 
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sampel sebagai abu yang diduga merupakan logam dan zat-zat anorganik untuk semua 

sampel, masing-masing 1,88% sampai 2,5%. Secara umum dapat dinyatakan bahwa sifat 

thermal CNR tercangkok AM tidak berubah secara nyata dibandingkan dengan CNR blanko. 

Sampel standar dan yang sudah mengalami reaksi pencangkokan di dalam pencampur 

internal memiliki sifat thermal yang sama, tidak terjadi perubahan sifat thermal dengan 

adanya reaksi pencangkokan di dalam pencampur internal. Demikian juga sampel CNR 

tercangkok dengan konsentrasi AM yang berbeda tidak menunjukkan sifat thermal yang 

berbeda pada produknya. Konsentrasi AM yang berbeda tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap sifat thermal CNR tercangkok AM. 

 
Gambar 2. Thermogram KAS tanpa penambahan AM (1), penambahan AM sebanyak 2 phr 

(2), 4 phr (3), 8 phr (4) dan 16 phr (5) 

 

Analisis DSC 

Hasil karakterisasi dalam bentuk thermogram DSC (Gambar 3) menunjukkan bahwa 

CNR tercangkok AM dengan konsentrasi monomer 2, 4, 8 dan 16 phr memiliki suhu transisi 

gelas (Tg) masing-masing 70,56
o
C, 74,62

o
C, 76,16

o
C dan 90,36

o
C. 

Suhu transisi gelas (Tg) memiliki kecendrungan meningkat dengan terjadinya 

pencangkokan AM pada CNR. Suhu transisi gelas produk pencangkokan AM tanpa 

kehadiran inisiator peroksida benzoil peroksida, BPO meningkat dibandingkan dengan CNR 

blanko. Meningkatnya konsentrasi AM terlihat meningkatkan suhu transisigelas (Tg) produk 

pencangkokannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi pencangkokan gugus maleat 

pada CNR. Semakin banyak gugus maleat yang tercangkok maka produk CNR menjadi lebih 

bulky atau lebih kaku (rigid), polar dan meningkatnya massa molekulnya. 

Suhu transisi gelas (Tg) juga meningkat dengan terjadinya pencangkokan AM pada CNR. 

Suhu transisi gelas produk reaksi pencangkokan AM tanpa penambahan komonomer stirena 

meningkat dibandingkan dengan CNR blanko, meningkat dari 69
o
C menjadi 73

o
C. Kemudian 

meningkat lagi menjadi 83
o
C pada produk dengan penambahan stirena. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa telah terjadi pencangkokan gugus maleat pada CNR. Semakin banyak 

gugus maleat yang tercangkok maka produk CNR menjadi lebih bulky atau lebih rigid, polar 

dan meningkatnya massa molekulnya.  

Suhu transisi gelas (Tg) merupakan suhu dimana polimer amorfus melepaskan sifat-sifat 

gelasnya. Ketika polimer dipanaskan, energi kinetik molekul-molekulnya bertambah, namun 

geraknya masih dibatasi sampai vibrasi dan rotasi daerah pendek sepanjang polimer terus 

mampu mempertahankan struktur gelasnya.  Jadi Tg merupakan fungsi kebebasan rotasi, apa 

saja yang membatasi rotasi mesti menaikkan Tg.  Semakin meruah gugus-gugus substituen 

yang terikat ke rangka polimer, maka kebebasan rotasinya menjadi berkurang dan Tg menjadi 

lebih tinggi. 

Polaritas juga dapat mempengaruhi Tg. Gugus yang lebih polar menimbulkan Tg yang 

lebih besar karena naiknya interaksi dipol-dipol. Kebebasan rotasi menurun dengan adanya 

ikatan hidrogen intramolekul.  Struktur yang bulky dan meningkatnya sifat polar serta 

bertambahnya massa molekul suatu zat akan meningkatkan suhu transisi gelas zat (F.W. 

Fifield dan D. Kealey, 2000 dan Stevens, M.R, 2001). 
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Gambar 4.10. Thermogram DSC tanpa penambahan AM (1), penambahan AM sebanyak 2 

phr (2), 4 phr (3), 8 phr (4) dan 16 phr (5) 

 

RENCANA PENELITIAN LANJUTAN 

Preparasi nanokomposit CNR/NCC 

Preparasi nanokomposit CNR/NCC diawali dengan proses pembuatan emulsi CNR 

termodifikasi dengan menggunakan Tween80 dengan konsentrasi CNR 20% pada variasi 

komposisi air 10-90% termodifikasi. Emulsi yang memiliki stabilitas terbaik dan kadar VOC 

rendah dilanjutkan dalam proses pembuatan komposit. 

Preparasi NCC mengacu pada Lu dan Hsieh (2010) yang menggunakan metode freeze drying. 

Nanokomposit CNR/NCC dipreparasi dalam magnetic stirrer dengan komposisi 20g CNR 

modifikasi dan 0,1-5,0% NCC. PEG400 ditambahkan dalam sistem nanokomposit dengan 

kadar 5-10% dan pH nanokomposit divariasikan pada 5, 7, dan 9.  

Aplikasi nanokomposit pada permukaan kayu 

Pengaplikasian nanokomposit sebagai bahan cat pada permukaan kayu akan berkaitan dengan 

metode pengujian terhadap nanokomposit tersebut, sehingga untuk menguji ketahanan 

terhadap cuaca terutama untuk pemakaian di luar ruangan akan mengacu pada ASTM D1006. 

Untuk pengujian ketahanan permukaan cat terhadap pertumbuhan jamur dan atau alga 

mengacu pada ASTM D3274-95. Sedangkan untuk menguji daya rekat cat mengacu pada 

ASTM 3359-97. 
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ABSTRACT 

Has done research onapu roots wood ability (Pistiastratiotes. L) 

asbiosorbenttoreducelevelsof lead metal ion (Pb
2+

). Purpose of 

research todeterminethe optimum absorption ability of wood root 

apu asbiosorbentagaintsmetal ionPb
2+

. Adsorptionis done by 

maceration, to determine the concentration of ionsPb
2+

using AAS 

(Atomic Absorption Spectrometer). Variations in treatment of: pH, 

time contact and concentration of the solution conducted to 

determine the optimum absorption conditions. The optimum 

conditions obtained then appliedto multicomponent solutionand 

liquid waste. The results thatobtained in the optimum 

circumstances: pH6, time contact 30 minutes and concentration of 

the solution Pb
2+

 50 ppm. The efficiency of  ion solution Pb
2+ 

absorption 89,06%, multicomponent solution 93,17% andliquid 

waste66,66%. 

 

Keywords: Pistiastratiotes. L, Pb
2+

Levels, Liquid waste 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan yang pesat diberbagai bidang di satu sisi akan meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia, akan tetapi di sisi lain menimbulkan permasalahan yang terkait dari 

dampak proses kegiatan manusia dalam pembangunan yaitu adanya pencemaran lingkungan 

yang menimbulkan banyak masalah dan berdampak negatif bagi kesehatan manusia dan 

ekosistem air. Cik (2006) mengemukakan bahwa setiap kegiatan manusia akan menghasilkan 

limbah, baik itu limbah yang mengandung bahan-bahan organik maupun bahan anorganik 

seperti logam-logam berat. 

Saat ini keberadaan logam berat dalam lingkungan khususnya dalam perairan telah 

menjadi masalah utama akibat sifat toksiknya dan bahayanya untuk kehidupan manusia, 

hewan dan tanaman (Gupta, 2008). 

Logam timbal (Pb), cadmium(Cd), selenium(Se), arsen(As) dan kromium (Cr) 

merupakan logam berat yang sering memberi dampak negatif bagi kehidupan mahluk hidup 

karena sifat toksiknya. Diantara jenis logam berat dalam air limbah, timbal(Pb) adalah salah 

satu logam yang menjadi perhatian utama (Palar, 1994). 

Logam berat yang mencemari lingkungan melalui limbah industri akan  memiliki 

kadar cukup tinggi jika tidak diproses secara sempurna. Untuk menghilangkan bahan 

pencemar tersebut hingga kini masih terus dikembangkan. Penggunaan biomaterial 

merupakan salah satu teknologi yang dapat dipertimbangkan, mengingat materialnya mudah 

didapatkan dan membutuhkan biaya yang relatif murah sebagai bahan penyerap senyawa 

beracun dalam perairan yang tercemar. Sejumlah biomaterial seperti lumut (Deswati dkk, 

2000), eceng gondok (Munaf, dkk, 2000) dan alga (Buhani, 2002) telah digunakan sebagai 

bahan penyerap dalam perairan yang tercemar oleh logam-logam berat. 

mailto:elva.yasmiamran@unri.ac.id
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Proses penyerapan ion logam oleh biomaterial terjadi melalui proses  adsorpsi yang 

melibatkan gugus fungsi seperti protein, polisakarida, lignin, selulosa dan biopolimer lainnya 

yang ditemukan pada sel dan dinding sel. Poli fungsi sebagai biosorben dari biomaterial 

tersebut mempunyai kemampuan yang khas terhadap logam sebagai penukar ion atau 

pengompleks (Deswati, dkk, 2000). 

Salah satu material biologi yang digunakan sebagai penyerap ion logam yaitu kayu 

apu (Pistia stratiotes. L). Kayu apu (Pistia stratiotes. L) merupakan tumbuhan yang mudah 

tumbuh di daerah perairan dan saat ini masih kurang dimanfaatkan. Ulfin (2001) telah 

melakukan penelitiannya dengan menanam kayu apu (Pistia stratiotes. L) dalam larutan ion 

logam timbal yang menghasilkan serapan sebesar 94,69 %. Dalam penelitian Ulfin (2001), 

Ruser (1990) mengemukakan bahwa kayu apu mengandung fitokhelatein yang banyak 

terdapat pada akar dari pada daunnya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk 

mengetahui kemampuan akar kayu apu dalam menyerap ion logam. 

Dari penelusuran literatur belum ada laporan tentang penggunaan akar kayu apu 

(Pistia stratiotes. L) sebagai penyerap ion logam timbal. Berdasarkan uraian di atas  maka 

penulis telah melakukan penelitian dengan judul “Kemampuan Akar Kayu Apu (Pistia 

stratiotes. L) untuk Menurunkan Kadar Ion Logam Timbal (Pb
2+

)”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan serapan optimum akar 

kayu apu sebagai biosorben terhadap ion logam timbal (Pb
2+

). Sesuai dengan tujuan 

penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa biomaterial dari akar 

kayu apu dapat digunakan sebagai biosorben alternatif untuk mengurangi tingkat pencemar 

logam berat pada perairan yang telah tercemar, salah satunya tercemar oleh logam berat 

timbal. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Kayu Apu (Pistia stratiotes.L) adalah salah satu tumbuhan yang meng apung di 

permukaan air dengan akar yang panjang dan lebat serta bercabang halus. Tanaman ini 

tumbuh dengan baik pada pH 6-7 (Buangan, dalam Ulfin, 2001). 

Tanaman kayu apu memiliki tinggi 10-15 cm, tidak memiliki batang, daunnya tunggal 

dengan roset akar yang berbentuk solet dengan ujung membulat dan pangkal runcing yang 

memiliki  tepi berlekuk, memiliki panjang 2-10 cm dan lebar 2-6 cm serta pada pertulangan 

sejajar berwarna hijau kebiruan. Bunganya berbentuk tongkoi terletak pada  ketiak daun yang 

berumah satu dengan panjang ± 1 cm, serta memiliki rambut yang dilindungi oleh seludang 

dengan warna putih. Buahnya seperti buni, bulat dan merah. Bijinya berbentuk bulat, kecil 

dan hitam. Akarnya serabut yang berwarna putih. Kandungan kimianya yaitu senyawa 

flavonoid dan polifenol (Adi, 2002).  

Pada penelitian Ulfin (2001) telah mengemukakan bahwa kayu apu mengandung 

fitokhelatein, yaitu suatu protein yang terdiri dari atom belerang pada sistein yang berfungsi 

untuk mengikat logam berat. Dalam penelitiannya menggunakan kayu apu yang ditanam 

dalam larutan ion logam berat mampu mengabsorpsi ion logam Pb sebesar 94,69 %. Akar 

kayu apu menghasilkan fitokhelatein yang lebih cepat dan lebih banyak 10-100 kali 

diibandingkan daun (Rauser dalam Ulfin, 2001). 

Bayers dan Lord (dalam Darmono, 1995) mengemukakan bahwa keracunan yang 

disebabkan oleh Pb pada manusia berbeda antara orang dewasa dengan anak-anak, dimana 

pada anak-anak akan menyebabkan gangguan neurologi dan kelainan pada tingkah laku 

sedangkan pada orang dewasa menyebabkan kerusakan saraf ferifer (saraf tepi). Gejala 

keracunan biasanya berbeda antara anak-anak dan orang dewasa, begitu juga asal dan jenis 

kontaminasi Pb tersebut (Darmono, 1995). 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan secara eksprimen dengan sistem maserasi. Sistem 

perendaman (maserasi), yang disertai dengan pengadukan dengan menggunakan alat shaker. 

Sedangkan pengukuran absorban dan konsentrasi ion logam pada seluruh perlakuan di ukur 

dengan menggunakan alat Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Dalam penentuan serapan 

optimum menggunakan 3 parameter yaitu variasi pH, waktu kontak dan konsentrasi ion 

logam. Tiap parameter terdiri dari 5 variasi. 

Pengukuran parameter dilaksanakan di laboratorium Pendidikan Kimia FKIP UNRI, 

laboratorium Biokimia FMIPA UNRI, laboratorium Air Fakultas Teknik UNAND dan 

laboratorium Analisa Kimia Fakultas Teknik UNRI. 

Data diperoleh dari hasil penyerapan sorben terhadap ion logam yang di diteliti 

dengan menggunakan spektrometer serapan atom dengan berbagai perlakuan yang akan 

dilaksanakan. Analisa logam berat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri serapan 

atom (SSA). Hasil pengukuran dengan SSA dianalisa secara statistik dengan menggunakan 

regresi linear. Hasil pengumpulan data yang diperoleh akan digunakan untuk menghitung 

nilai efisiensi penyerapan sorben terhadap ion logam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengukuran Konsentrasi Pb
2+

 setelah Perlakuan Berdasarkan Pengaruh  pH Larutan. 

Hasil pengukuran SSA dari pengaruh pH larutan ( 2, 4, 6, 8 dan 10) diperoleh 

efisiensi penyerapan ion Pb
2+ 

dan dapat dilihat pada Gambar 1. Efisiensi penyerapan 

optimum ion logam Pb
2+

 dari pengaruh pH terjadi pada pH 6. 
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Gambar 1.  Pengaruh pH terhadap efisiensi penyerapan ion logam Pb

2+
 (waktu kontak 60 

menit, konsentrasi adsorbat 10 ppm). 

 

Faktor pH merupakan salah satu parameter penting yang sangat mempengaruhi proses 

biosorpsi ion logam dan mempengaruhi kelarutan ion logam serta menentukan jumlah ion 

logam yang akan berikatan dengan gugus fungsi pada dinding sel biomaterial. 

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa efisiensi penyerapan optimum ion logam Pb
2+

 

oleh biosorben akar kayu apu terjadi pada pH 6 dengan serapan sebesar 99,25 %. Pada pH ini 

merupakan kondisi penyerapan optimum larutan sehingga jumlah ion logam Pb
2+ 

telah 

berikatan semua dengan gugus fungsi pada dinding sel biomaterial. Sesuai pendapat Munaf 

(2000) bahwa pada pH rendah (2-4), konsentrasi ion H
+ 

akan meningkat sehingga jumlah 

proton meningkat, akibatnya ion logam terhalangi untuk berikatan dengan gugus aktif pada 

material (sorben). Sementara itu dengan bertambahnya pH, jumlah ion logam dalam larutan 

akan berkurang karena terbentuknya endapan hidroksida. 

Penyerapan oleh tumbuhan kayu apu dipengaruhi oleh pH larutan. Rentang nilai pH 

6-7 di duga pH dimana kayu apu menyerap racun (ion logam berat) yang ada pada limbah 
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secara optimal, hal ini sesuai laporan Ulfin (2001) yang menyatakan bahwa penyerapan 

optimal tumbuhan kayu apu terhadap racun dalam limbah terjadi pada pH 6-7.  

 

Hasil Pengukuran Konsentrasi Pb
2+

 setelah Perlakuan Berdasarkan Pengaruh Waktu Kontak. 

Hasil pengukuran SSA dari pengaruh waktu kontak ( 15, 30, 45, 60 dan 75 ) menit 

diperoleh efisiensi penyerapan ion Pb
2+

 dan dapat di lihat pada Gambar 2. Efisiensi 

penyerapan optimum ion logam Pb
2+

 pada pH 6 dari pengaruh waktu kontak dicapai pada 

waktu 30 menit. 
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Gambar 2.  Pengaruh waktu kontak terhadap efisiensi penyerapan ion logam Pb

2+
 ( pH 6, 

konsentrasi adsorbat 10 ppm). 

 

Penelitian ini menunjukkan penyerapan ion logam Pb
2+ 

terhadap biosorben akar kayu 

apu memiliki waktu kontak relatif cukup singkat. Efisiensi penyerapan optimum ion logam 

Pb
2+ 

 terjadi pada waktu 30 menit dengan serapan sebesar 89,94 % dimana dapat dilihat pada 

Gambar 2. Berdasarkan apa yang dikemukakan Sembiring, dkk (2008) bahwa disaat 

mencapai kesetimbangan dapat disebut keadaan optimum dikarenakan gugus fungsi dalam 

sorben telah berikatan semua dengan ion logam, sehingga di atas waktu tersebut efisiensinya 

menurun disebabkan sisi aktif adsorben telah jenuh oleh ion logam. 

Proses adsorpsi akan terus berlangsung selama belum terjadi suatu kesetimbangan. 

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya waktu maka semakin banyak ion 

logam Pb
2+ 

yang terserap oleh sorben, hingga pada waktu 30 menit mencapai kesetimbangan. 

Kemudian ketika penambahan waktu adsorpsi ternyata tidak dapat meningkatkan 

kemampuan adsorpsi bahkan cenderung menurun karena situs aktif pada permukaan adsorben 

telah jenuh. Hal ini didukung oleh penelitian Husin (2009) yang menyatakan bahwa pada saat 

mencapai kesetimbangan maka dapat digunakan untuk mengetahui kapan suatu bahan 

penyerap mengalami kejenuhan sehingga proses adsorpsi terhenti. 

 

Hasil Pengukuran Konsentrasi Pb
2+

 setelah Perlakuan Berdasarkan Pengaruh Konsentrasi 

Adsorbat. 

Hasil pengukuran SSA dari pengaruh konsentrasi (10,25,50,75 dan 100) ppm 

diperoleh efisiensi penyerapan ion Pb
2+

 dan dapat di lihat pada Gambar 3. Efisiensi 

penyerapan optimum ion logam Pb
2+

 pada pH 6 (optimum) dan waktu kontak 30 menit 

(optimum) dari pengaruh konsentrasi adsorbat yaitu pada konsentrasi 50 ppm. 
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Gambar 3.  Pengaruh konsentrasi adsorbat terhadap efisiensi penyerapan ion logam Pb

2+
 (pH 

6, waktu kontak 30 menit). 

 

Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa konsentrasi sangat mempengaruhi proses 

penyerapan ion logam Pb
2+

. Pada konsentrasi 50 ppm penyerapan ion logam maksimum 

dengan serapan sebesar 89,16 %. Hal ini terjadi karena interaksi yang terjadi antara ion-ion 

logam dan biomaterial akar kayu apu disebabkan karena adanya gugus-gugus aktif pada 

adsorben dan pada konsentrasi 50 ppm sisi aktif telah jenuh oleh ion logam, sehingga tidak 

ada lagi peningkatan kemampuan adsorpsi ketika penambahan konsentrasi, bahkan cenderung 

telah menurun. Hal ini juga di dukung penelitian Elza (2005), Sembiring,dkk (2008) bahwa 

pada konsentrasi yang lebih tinggi efisiensi penyerapan  mengalami penurunan karena sudah 

terjadi persaingan ion logam untuk menduduki sisi aktif biosorben. 

 

Aplikasi Biosorben Akar Kayu Apu untuk Menyerap Ion Logam Pb
2+

 dalam Larutan 
Multikomponen. 

Larutan multikomponen diperlakukan sesuai kondisi optimum dan dihasilkan efisiensi 

penyerapan sebesar 93,17 %. Berarti biosorben mampu menyerap dengan daya serap yang 

tinggi di dalam larutan multikomponen. 

 

Aplikasi Biosorben Akar Kayu Apu (Pistia stratiotes .L) untuk Menyerap Ion Logam Pb
2+

 

dalam Sampel Air Limbah Tempat Pelelangan Ikan Dumai. 

Sampel air limbah yang di ambil dari Tempat Pelelangan Ikan Dumai yang 

mengandung ion logam Pb
2+

 diperlakukan dengan biosorben akar kayu apu. Efisiensi 

penyerapan ion logam Pb
2+

 yang terjadi memiliki efisiensi cukup tinggi yaitu 66,66 %.  

Akar kayu apu mampu menyerap ion logam berat, salah satunya ion logam timbal. 

Proses adsorpsi akar kayu apu dengan ion logam Pb
2+

 yaitu adsorpsi kimia. Adsorpsinya 

terjadi melalui proses pengompleksan, karena gugus aktif sorbennya yaitu fitokhelatein yang 

bertindak sebagai ligan dengan penyusun utamanya atom belerang mampu memberikan 

donor elektron untuk ion pusat yaitu ion logam Pb
2+

. 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Akar kayu apu sebagai biosorben mampu menurunkan kadar ion logam Pb
2+ 

. 

2. Kondisi optimum penyerapan dari biosorben akar kayu apu terhadap ion logam Pb
2+

 di 

peroleh pada pH 6, waktu kontak 30 menit dan konsentrasi 50 ppm dengan menghasilkan 

efisiensi penyerapan sebesar  89,16%. 
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3. Aplikasi biosorben akar kayu apu untuk menyerap ion logam Pb
2+

 dalam larutan 

multikomponen menghasilkan efisiensi penyerapan sebesar  93,17 % dan pada air 

limbah Tempat Pelelangan Ikan Dumai menghasilkan efisiensi penyerapan sebesar 66,66 

%. 
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ABSTRACT  

There has been research on the determination of lead in blood using 

Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. The objective of the 

study was to determine blood lead levels in hypertensive patients by 

age and sex, and to compare them against OSHA and CDC 

assessments. The sample was taken randomly by 30 patient, consist of 

9 blood samples of hypertensive men, 9 blood samples of hypertensive 

women, 6 blood samples of males not hypertensive patients and 6 

blood samples of non-hypertensive women. The lead level in the 

sample was analyzed using the AAS method on the 283.52 nm 

resonance line, and the determination of lead levels quantitatively 

using the standard addition method. The results showed that blood 

lead levels in hypertensive patients were higher than non-hypertensive 

patients (p <0.05). Lead blood levels in hypertensive patients 

exceeded the OSHA and CDC (<40 μg dL
-1

) threshold values. In 

general, blood lead levels in men with hypertension were higher than 

women, ie 78.35 μg dL
-1

and 66.34 μg dL
-1

. Blood lead levels in males 

and females with hypertension are fluctuating with age. 

 

Keywords: lead, blood, AAS, hypertension 

 

PENDAHULUAN  

Timbal adalah logam yang penting dan banyak digunakan oleh industri seperti bahan 

bakar diesel, cat, keramik, kosmetik, pipa air, pupuk, cat rambut, dan industri pesawat 

terbang. Akibat penggunaannya yang demikian luas,  timbal dikenal sebagai polutan utama 

industri yang cemarannya makin meningkat di lingkungan sejalan dengan peningkatan 

aktivitas  produksi industri tersebut (Fenga, et.al, 2006).  Timbal dan senyawanya dapat 

masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui saluran pernafasan dan saluran pencernaan. 

Timbal yang terabsorbsi akan masuk mengikuti aliran darah dan berikatan dengan sel darah 

merah atau eritrosit (Denny, 2005). Timbal yang masuk ke tubuh manusia dalam jumlah 

yang tinggi dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, salah satunya  adalah  gangguan  

pada  sistem  peredaran  darah  yang  berujung  pada penyakit hipertensi atau tekanan darah 

tinggi (Gusnita, 2012). Hubungan antara paparan timbal dan kenaikan tekanan darah telah 

banyak mendapat perhatian, karena implikasi bahwa kematian akibat penyakit kardiovaskular 

dan serebrovaskular dapat dikurangi dengan menurunkan kadar timbal di lingkungan (Den 

Hond E et.al, 2002).  Beberapa peneliti lain yang mengaitkan kadar timbal dalam darah 

penderita hipertensi antara lain Lewis et al. (2007), Martin et al ( 2006),  dan Meki et al  

(2011). 

 Analisis timbal dalam darah penderita hipetensi penting dilakukan, selain untuk 

mengetahui faktor resiko akibat paparan timbal, mengetahui korelasi timbal dalam darah 

terhadap  usia, jenis kelamin, dan masa kerja pada suatu industri yang menggunakan timbal. 
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Metode yang biasa digunakan untuk analisis timbal dalam darah adalah Spektrometri 

Serapan Atom (SSA). Namun, Standard Methode atau metode baku pengujian timbal dalam 

darah menggunakan SSA belum ada dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Oleh karena 

itu, penggunaan SSA untuk pengujian timbal dalam darah perlu divalidasi. Validasi metode 

penting dilakukan sebagai jaminan mutu hasil pengujian yang diperoleh adalah valid. 

Tujuan penelitian untuk menentukan kadar timbal dalam darah penderita hipertensi 

berdasarkan usia dan jenis kelamin, serta membandingkannya berdasarkan ketetapan OSHA 

dan CD. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan bahan penelitian 

 Alat yang digunakan adalah seperangkat alat gelas,  penyaring vakum, microwave 

digestion system AURORA instrument dan Spektrofotometer Serapan Atom Shimizu AA-

7000. Bahan yang digunakan adalah sampel darah penderita dan bukan penderita hipertensi 

(kontrol), demin water, HNO3 p.a 65%, lead standard solution 1000 mg/L, kertas saring 

Whatman dan larutan Bahan Acuan Tersertifikasi (BAT) IM-13.  

 

Validasi Metode 

 Parameter validasi metode yang ditentukan antara lain: linieritas, LoD, LoQ, akurasi 

dan presisi. Larutan standar logam Pb konsentrasi 0; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5 dan 2 mg/L diukur 

absorbansinya menggunakan SSA pada garis resonansi 283,52 nm, selanjutnya dibuat kurva 

kalibrasi antara konsentrasi lawan absorbansi. LoD dan LoQ ditentukan melalui data 

absorbansi dari 10 larutan blanko. Penentuan akurasi dilakukan dengan cara mengukur 

absorbansi larutan Bahan Acuan Tersertifikasi (BAT) IM-13 sebanyak 6 kali, kemudian 

membandingkan kadar Pb yang diperoleh dengan kadar Pb dalam sertifikat. Penentuan presisi 

dilakukan dengan cara mengukur absorbansi larutan standar Pb 1 mg/L sebanyak 6 kali 

dengan kondisi dan waktu yang sama, kemudian dicari % RSD-nya. 

 

Treatmen Sampel dan Penentuan kadar Pb dalam Sampel 

 Sampel uji pada penelitian ini adalah darah penderita dan bukan penderita hipertensi 

(kontrol) yang diambil dari salah satu rumah sakit Negeri di Kota Palembang. Darah yang 

sudah diaduk rata  dimasukkan ke dalam bejana TFM sebanyak 1 mL kemudian ditambahkan 

3 mL HNO3. Bejana tersebut dimasukkan ke dalam pelindung HTC, kemudian ditutup 

dengan penutupnya dan dikencangkan. Bejana dimasukkan ke dalam microwave digestion. 

Microwave diatur suhunya pada 180 
o
C selama 15 menit. Sampel hasil destruksi disaring, lalu 

filtrat diencerkan menggunakan demin water  dalam labu takar 10 mL. Pembuatan larutan 

adisi standar dilakukan dengan cara menambahkan 1 mL sampel ke dalam labu takar 5 mL 

yang berisi 4 mL larutan standar Pb dengan konsentrasi 0,6, 1,0 dan 1,5 mg/L, kemudian 

absorbansi larutan diukur menggunakan alat SSA. 

 

Analisis Data                          

 Data  yang diperoleh dianalisis dengan cara uji Mann-Whitney pada tingkat 

kepercayaan 95 % dengan menggunakan program SPSS 20 untuk menentukan signifikan 

perbedaan kadar Pb dalam darah penderita hipertensi dengan kontrol. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Validasi Metode 

 Berdasarkan pengukuran larutan standar diperoleh kurva kalibrasi seperti pada 

Gambar 1. Persamaan regresi dari kurva kalibrasi adalah y = 0,0152x + 0,000 dengan nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,9989. Nilai r yang mendekati 1 menunjukkan hubungan linier 

antara konsentrasi dan absorbansi.   

 LoD dan LoQ berturut-turut adalah 0,06 mg/L dan 0,14 mg/L. LoD digunakan untuk 

mengetahui konsentrasi terendah analit dalam sampel yang dapat dideteksi, sedangkan  LoQ 

digunakan untuk mengetahui kuantitasi terendah analit dengan tingkat akurasi dan presisi 

yang dapat diterima. 

 

 
Gambar 1 Kurva kalibrasi larutan tandar timbal 

 

Kadar timbal dalam sampel darah yang ditentukan berdasarkan kurva kalibrasi ternyata 

nilainya di bawah LoD dan LoQ. Oleh sebab itu penentuan kadar timbal dalam darah 

dilakukan dengan cara adisi standar. Cara ini dapat meminimalkan kesalahan yang 

disebabkan oleh perbedaan matriks sampel dan larutan standar. Akurasi dan presisi yang 

diperoleh adalah sebesar 110,09% dan 4,85%. Nilai tersebut memenuhi syarat rentang 

keberterimaan nilai akurasi menurut SNI (2005) pada selang kepercayaan 95% yakni 80-

120% dengan nilai presisi lebih kecil dari 5%, sehingga penentuan kadar Pb menggunakan 

SSA valid karena nilai akurasi yang diperoleh cukup baik. 

 

Kadar Timbal dalam Darah 

 Kadar timbal dalam darah penderita hipertensi yang diperoleh berkisar  43,35 - 154,79 

µg/dL. Kadar timbal tersebut telah melebihi nilai ambang batas yang diizinkan oleh OSHA 

dan CDC (< 40 µg/dL).  Nilai ambang batas timbal dalam darah hanya sebagai pedoman 

tanda peringatan keracunan Pb dan tidak sebagai batas aman keracunan, karena sampai saat 

ini belum ditentukan nilai terendah yang tidak menimbulkan efek samping.  

 Seluruh penderita hipertensi memiliki kadar timbal dalam darah yang tidak normal (> 

40 µg/dL), sedangkan kadar timbal dalam darah kontrol sebagian besar (91,67 %) masih pada 

kategori normal (< 40 µg/dL). Kadar timbal dalam darah penderita hipertensi cenderung lebih 

tinggi (72,34 µg/dL) dibandingkan kontrol (31,29 µg/dL).  

 Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa kadar Pb dalam darah penderita 

hipertensi berbeda signifikan dibandingkan dengan kontrol (p < 0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kadar timbal yang tinggi dalam darah ada kemungkinan berpengaruh 

terhadap kenaikan tekanan darah 

 

 



 

 

1608 

 

Tabel 1. 

Kadar timbal (µg/dL) dalam darah penderita hipertensi 

Jenis  

Kelamin 
Kategori Usia 

Jml  

Sampel 

Kadar 

Pb  

 

 

Laki-laki 

Dewasa muda L (3) 82,39 

K (2) 29,56 

Dewasa L (3) 67,02 

K (2) 30,72 

Tua 

 

L (3) 85,62 

K (2) 38,24 

 

 

 

Perempuan 

Dewasa muda P (3) 66,07 

K (2) 20,37 

Dewasa 
P (3) 59,62 

K (2) 29,69 

Tua 
P (3) 73,33 

K (2) 39,16 

L = laki-laki, P = perempuan, K = kontrol, 

Dewasa muda = 25-34 tahun, Dewasa = 35-44 tahun, Tua = 45-54 tahun 

 

Kadar timbal dalam darah pada berbagai usia prnderita hipertensi 

 Kadar timbal dalam darah laki-laki dan perempuan penderita hipertensi terhadap 

faktor usia bersifat fluktuatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Manglapy dan Yuantari (2009), bahwa tidak ada hubungan antara kadar 

timbal dalam darah dengan faktor usia, hal ini terjadi karena distribusi usia yang tidak merata 

dan lama paparan yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

 Kadar timbal dalam darah secara teoritis semakin meningkat sejalan dengan 

pertambahan usia. Hal ini disebabkan semakin tua usia seseorang maka fungsi organ 

tubuhnya semakin menurun, akibatnya zat-zat kimia berbahaya termasuk timbal dapat masuk 

ke dalam tubuh dengan mudah. Sampel darah penelitian ini diambil tanpa 

mempertimbangkan latar belakang dan kebiasaan dari pasien. Oleh karena itu, banyak faktor 

yang menyebabkan kadar timbal dalam darah penderita hipertensi tidak berpengaruh terhadap 

usia, salah satunya adalah kebiasaan merokok. 

 

 
Gambar 2. Kadar timbal (µg/dL)  dalam darah berdasarkan jenis kelamin dan usia 
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Berbeda dengan darah penderita hipertensi, ternyata darah laki-laki dan perempuan 

kontrol mengalami peningkatan kadar timbal secara signifikan seiring dengan bertambahnya 

usia. Dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara kadar timbal dalam darah kontrol 

terhadap faktor usia. Semakin bertambahnya usia seseorang maka kadar timbal dalam darah 

semakin meningkat. Bertambahnya usia berarti waktu yang dialami oleh seseorang untuk 

terpapar timbal semakin panjang, akibatnya terjadi peningkatan kadar timbal dalam darah. 

Pertambahan usia seseorang memungkinkan terjadinya penurunan kinerja fungsi paru-paru, 

mengingat saluran pernapasan merupakan penyumbang terbesar paparan timbal (Fenga etl.al, 

2006, Den Hond et.al, 2002 dan Laga dkk, 2012). Oleh karena itu, seseorang yang semakin 

tua akan lebih mudah terkontaminasi oleh timbal. Near dan David (2005) menambahkan, 

semakin bertambahnya usia seseorang yang disertai dengan kondisi lingkungan buruk dan 

terkena suatu penyakit, maka kemungkinan terjadinya penurunan fungsi paru-paru akan lebih 

besar sejalan dengan pertambahan usia. 

Salah satu penyebab meningkatnya kadar timbal dalam darah pada usia tua adalah 

faktor terjadinya osteoporosis. Kadar timbal  rata-rata dalam darah perempuan kontrol pada 

usia tua lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, hal ini kemungkinan disebabkan oleh 

faktor menopouse yang dialami perempuan pada usia tua.  

Timbal yang masuk ke dalam tubuh juga akan mengendap di jaringan keras seperti 

tulang. Pb2+ dapat bergabung pada matriks tulang dengan cara menggantikan Ca2+ yang 

berada di dalamnya. Semakin tua usia seseorang, jika terus terpapar timbal akan berdampak 

pada peningkatan kadar Pb di dalam tulang. Penyimpanan Pb di dalam tulang menyebabkan 

kenaikan katabolisme tulang. Laki-laki dan perempuan pada usia tua memiliki resiko tinggi 

terhadap kenaikan katabolisme tulang karena pada usia tua terjadi penurunan masa tulang 

(osteoporosis) sekitar 5 – 10 %, hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan kadar Pb 

dalam darah (Riyadina, 1997). Wanita usia tua yang memasuki masa menopause dapat 

mempercepat timbulnya osteoporosis 5 - 7 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. 

Silbergeld et al (1988) melaporkan hasil penelitiannya bahwa terjadi peningkatan kadar 

timbal yang signifikan dalam darah wanita pasca menopause. 

 

KESIMPULAN 

 Kadar timbal dalam darah penderita hipertensi lebih tinggi dibandingkan dengan 

bukan penderita hipertensi, dan melebihi nilai ambang batas menurut Occupational Safety 

and Health Administration (OSHA) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 

 Kadar timbal dalam darah laki-laki penderita hipertensi cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan perempuan. Kadar timbal dalam darah laki-laki dan perempuan 

hipertensi bersifat fluktuatif terhadap faktor usia. 
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ABSTRACT 

Optimization of adsorption congo red using  Napa soil as adsorbent 

with batch method have been investigated. The purpose of this 

research was to optimize some parameters that influencing Napa soil 

adsorption and assess differences adsorption capacity on two types of 

Napa soil with different treatment. Many methods that can be used to 

reduce the levels of pollution of dyes, especially congo red in the 

water. One of them is adsorption method using Napa soil as adsorbent 

alternatives that are easier to obtain and cheaper than other 

adsorbent. In this research, UV-Vis spectrophotometer was used as 

measurement instruments. Research begins with purifying Napa soil 

with reflux method, and then the Napa soil optimized on four 

parameters that influent adsorption capacity, ie the initial 

concentration, pH, contact time, and the mass of adsorbent. Napa soil 

adsorption capacity which is purified, then compared with the 

untreated (fresh) Napa soil. Based on research obtained optimum 

conditions (25 ppm, pH 6, the contact time of 90 minutes and the 

adsorbent mass of 0.2 g /L) with the absorption capacity of 16.2 mg/g 

for the Napa soil purified. While for fresh Napa soil on the same 

condition that acquired absorption capacity of 20.475 mg / g. This 

study meets freundlich isotherms with assuming that the adsorption 

process occurs unhomogeneous. 

 

Keywords : Adsorption, batch method, congo red, freundlich isotherm, napa soil.  

 

PENDAHULUAN  

Industri tekstil merupakan industry yang banyak menghasilkan limbah cair[1]. Salah 

satu produk dari industri tekstil di Indonesia adalah batik.Batik merupakan salah satu hasil 

budaya asli nusantara yang diakui oleh dunia. Proses pembuatan batik identik dengan proses 

pembuatan motif dan pewarnaan kain. Limbah cair dari industry batik memiliki kandungan 

warna yang tinggi serta bahan sintetik yang sulit larut dan diuraikan. Limbah warna yang 

dihasilkan dari industry dapa tmengganggu nilai estetika lingkungan dan mengurangi 

penetrasi cahaya kedasar perairan sehingga laju  foto sintesis menurun [2]. 

Congo red merupakan zat warna yang biasa digunakan dalam industry tekstil. Keberadaan 

zat warna congo red di lingkungan air dapat merusak berbagai spesies makhluk hidup. Selain 

itu pembuangan limbah cair yang mengandung congo red tanpa pengolahan terlebih dahulu 

dapat menimbulkan masalah yang serius. Hal ini dikarenakan sifat zat tersebut yang sulit 

didegradasi dan mempunyai toksisitas yang cukup tinggi.Congo red yang terakumulasi dalam 

tubuh dapat menyebabkan gangguan fungsi hati, ginjal dan syaraf [3]. Oleh karena itu perlu 
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dilakukan penanganan untuk mengeliminasi keberadaan zat warna congo red dalam 

lingkungan perairan. 

 

KAJIAN LITERATUR  

Banyak metode yang digunakan untuk menurunkan kadar zat warna congo red dalam 

air antara lain metode oksidasi dan adsorpsi [4]. Metode oksidasi dapat menghilangkan 

karbon organik dengan sempurna, tetapi hanya efektif untuk konsentrasi rendah. Metode 

adsorpsi merupakan suatu teknik yang efisien untuk menghadapi masalah kontaminasi limbah 

cair domestik dan industri, karena dapat menghilangkan bau serta menurunkan kadar zat 

warna dari larutan dengan sempurna tanpa mengubahnya menjadi senyawa yang lebih 

berbahaya, selain itu penggunaan adsorben memiliki beberapa keuntungan diantaranya : 

memiliki pori-pori yang luas, hidrofob, stabil dalam temperatur tinggi dan hidrotermal, tidak 

memiliki aktivitas katalitik dan mudah diregenerasi[5]. 

Adsorben yang digunakan pada pengolahan limbah industri tekstil umumnya 

menggunakan karbon aktif.Karbon aktif lebih banyak dipilih karena luas permukaannya yang 

besar, memiliki struktur pori‐pori yang halus, dan kapasitas adsorpsinya tinggi.Namun harga 
karbon aktif yang mahal seringkali membuat industri tekstil enggan mengeluarkan biaya 

untuk mengolah limbah. Mahalnya harga karbon aktif ini memicu penelitian dan 

pengembangan jenis adsorben lain. Syarat yang harus dimiliki adsorben adalah kapasitas 

adsorpsi yang baik, murah, dan melimpah di alam. 

Tanah napa dapat dijadikan salah satu adsorben alternatif sebagai pengganti karbon 

aktif.Tanah napa merupakansebutan masyarakat Sumatera Barat merujuk kepada sejenis 

material alam yang biasa digunakan sebagai obat sakit perut dan diare.Setelah diteliti 

oleh[6].ternyata tanah napa yang berasal dari Sumatera Barat umumnya adalah kelompok 

mineral aluminasilikat dengan rasio perbandingan SiO2/Al2O3 berkisar antara 1.25-3.43. 

Secara umum, kandungan yang paling banyak dari tanah napa adalah silica dan alumina, 

sebagian kecil terkandung oksida-oksida logam lainnya, seperti Fe2O3, CaO, MgO, dll. 

Berdasarkan komposisi kimia dari tanah napa yang memiliki kandungan silika alumina, 

diharapkan tanah napa merupakan material anorganik yang sangat berharga dan potensial 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk penelitian perkembangan material anorganik seperti 

adsorben, katalisator, dan bahan aditif pada industri semen. 

Mengingat melimpahnya ketersediaan tanah napa di Sumatera Barat (terdapat di 

Kabupaten 50 Kota, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok, dll) yang sangat potensial untuk 

digunakan terutama sebagai material/bahan penyerap (adsorben) serta masih minimnya 

penelitian yang dilakukan tentang tanah napa, sehingga sangat memungkinkan untuk 

melakukan penelitian untuk menguji kapasitas/daya serap tanah napa terhadap zat warna 

celupan tekstil (seperti Congo Red). 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah:erlenmeyer 250 mL, corong,  kertas saring, batang pengaduk, 

pipet tetes, labu semprot, kaca arloji, gelas piala 500 mL, pipet gondok 10 mL; 15 mL dan 20 

mL, 25 mL gelas ukur 50 mL, labu ukur 100 mL, 200 ml, 500 ml dan 1000 mL, 

ATEmagnetic stirrer, Metrohm pH meter 744,Hettich Zentrifugen EBA 20, GEMMY Orbit 

Shaker Model VRN-480,Neraca Analitik (Precisa XT 220A),dan spectrophotometer UV/Vis 

T70. 

Bahan yang digunakan adalah: tanah napa segar (fresh) dan tanah napa yang telah 

dimurnikan (berasal daerah Lintau, Kab. Tanah Datar),congo red(Sigma Aldrich) dengan 

rumus molekul C32H22N6Na2O6S2 dan memiliki berat molekul 696.66 g/mol,aquadest, 

asam klorida (liquid), MERCK, natrium hidroksida,Pellets for Analysis (solid), MERCK. 
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PROSEDUR KERJA 

Preparasi Tanah Napa 

Tanah napa dalam bentuk bongkahan digerus dengan menggunakan seperangkat alat 

penggerus berupa alu dan lumpang sampai halus dan diayak menggunakan saringan 100 

mesh. Tanah napa yang telah disiapkan dengan ukuran 100 mesh diambil sebanyak 150 gram, 

direfluks dengan 600 ml aquades dalam labu destilasi (1000 ml) selama 4 jam, kemudian 

didekatansi. Setelah itu direfluk kembali dengan 600 ml aquades selama 4 jam, kemudian 

didekantasi. Selanjutnya dikeringkan dalam oven selama 3 jam pada suhu 105
o
C. 

AnalisisKandungan Congo Red 

Pada penelitian ini, konsentrasi Congo Red ditentukan dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis, dengan panjang gelombang ditentukan  dari pengukuran berbagai 

panjang gelombang dengan rentang 400-700 nm pada salah satu larutan standar. Konsentrasi 

Congo Red yang teradsorpsi dihitung melalui selisih dari konsentrasi Congo Red mula-mula 

dikurangi dengan konsentrasi Congo Red sisa (tidak terserap). 

 

Penentuan Kapasitas Serapan Maksimum Tanah Napa terhadap Congo Red 

Variasi konsentrasi awal Congo Red optimum 

Disiapkan 50 mL Congo Red dengan variasi konsentrasi (10, 15, 20, 25, dan 30)mg/L dengan 

pH 5, dimasukkan 0.5 g tanah napa.Selanjutnya dishaker selama waktu 60 menit yang 

diperoleh pada dengan kecepatan putaran 250 rpm.Setelah itu disaring dan filtrat yang 

diperoleh diukur dengan alat Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 498 

nm.Data yang diperoleh digunakan untuk penentuan isotherm adsorpsi dan kesetimbangan 

adsorpsi. 

 

Penentuan pH Optimum 

Disiapkan 50 ml larutan Congo Red dengan konsentrasi optimum dan pH awal larutan 

divariasikan yaitu 5,6,7, dan 8. kemudian dimasukkan 0.5 g adsorben tanah napa. Selanjutnya 

dishaker selama 60 menit dengan kecepatan putaran 250 rpm.Setelah itu disaring dengan 

kertas saring dan filtrat yang diperoleh diukur dengan alat Spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 498 nm. 

 

Penentuan waktu kontak optimum 

Disiapkan 50 mL larutan Congo Red dengan konsentrasi dan pH optimum, dimasukkan 

Tanah Napa sebanyak 0.5 g dan diaduk dengan kecepatan pengadukan 250 rpm dengan 

waktu yang divariasi dari 30, 60, 90, dan 120 menit pada suhu ruang. Larutan disaring sampai 

jernih, kemudian konsentrasi filtrat diukur dengan alat Spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 498 nm. 

 

Penentuan massa adsorben optimum 

Disiapkan 50 mL larutan Congo Red dengan konsentrasi, pH,dan waktu kontak optimum, 

dimasukkan Tanah Napa dengan variasi massa 10, 25, 50, 100, 200, 300, dan 500 mg 

(selanjutnya satuan mg dikonversikan dalam g/L) dan diaduk dengan kecepatan pengadukan 

250 rpm. Larutan disaring sampai jernih, kemudian konsentrasi filtrat diukur dengan alat 

Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 498 nm. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

Panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang dimana terjadi harga absorbansi 

paling besar. Panjang gelombang maksimum ditentukan dari nilai absorbansi congo red 15 

ppm pada berbagai panjang gelombang, dan diambil nilai yang paling besar untuk kemudian 

dibuat kurva, seperti yang ditampilkan pada gambar 1. 

 
Gambar 11. Panjang gelombang maksimum Congo Red 

 

Panjang gelombang maksimum yang diperoleh dari kurva tersebut adalah sebesar 498 nm 

dengan harga absorbansi 0.396. Panjang gelombang tersebut selanjutnya digunakan untuk 

pengukuranpada proses berikutnya. 

Penentuan Konsentrasi Awal Optimum 

Hasil kajian adsorpsi disajikan pada Gambar 2.Proses adsorpsi tanah napa terhadap 

congo red terlihat sangat signifikan terjadi pada konsentrasi 10 sampai 25 ppm, hal ini 

disebabkan karena situs aktif pada permukaan adsorben belum jenuh dengan congo red 

yangteradsorpsi. Namun, pada konsentrasi 30 ppm terjadi sedikit penurunan 

konsentrasicongo red yang teradsorpsi. Hal ini dapat disebabkan olehsitus aktif pada 

permukaan tanah napa telah tertutupi oleh sebagian besar molekulcongo redyang tersebar 

pada permukaan tanah napasehingga menyisakan jumlah situs aktif yang lebih sedikit untuk 

terjadinya adsorpsi. Oleh karena itu, semakin meningkatnya konsentrasi adsorbat, akan 

diiringi dengan meningkatnyakompetisi yang terjadi pada situs aktif. 

Pada kondisi inilah, konsentrasicongo red yang teradsorpsi menjadi tidak optimal, 

karena intensitas congo red yang akan teradsorpsi dengan jumlah situs aktifyang tersedia 

menjadi tidak sebanding. Dapat dikatakan bahwasitus aktif telah jenuh untuk mengadsorpsi 

congo red, sehinggatidak akan terjadi peningkatan konsentrasi congo redyang teradsorpsi. 

Hasil penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh [7].yang menyebutkan bahwa 

proses adsorpsi congo red pada konsentrasi rendah berlangsung sangat cepat, namun pada 

konsentrasi yang lebih tinggi proses adsorpsi berlangsung lebih lambat. 



 

 

1615 

 

 
Gambar 12. Grafik pengaruh konsentrasi Congo Red terhadap kapasitas serapan Tanah 

Napa (0.5 g adsorben, pH = 5) 

Dari grafik diatas menunjukkan kondisi optimum adsorpsi congo red menggunakan 

tanah napa yang dimurnikan terjadi pada konsentrasi 25 ppm dengan serapan sebesar 0,804 

mg/g dan efisiensi penyerapan sebesar 33,66 %. 

Penentuan pH Optimum 

Zat warna Congo red merupakan indikator asam basa, karena mengalami perubahan 

warna mencolok dalam larutan asam dan basa.Congo red akan berwarna biru pada pH 3 dan 

4, berwarna ungu pada pH 5 dan merah muda pada pH 6,7 dan 8 [8]. Pada penelitian yang 

telah dilakukan, pH awal dari larutan congo red berada di sekitar 6.7-6.9 (mendekati 7). Pada 

kondisi awal, congo red berwarna merah terang, sedangkan pada pH 5 larutan berubah 

menjadi berwarna merah gelap (mendekati ungu) karena penambahan asam klorida. 

Pada pH di bawah titik isoelektrik, keberadaan Congo red sebagian besar dalam bentuk 

molekulnya, sedangkan di atas titik isoelektrik, keberadaannya mempunyai kecenderungan 

yang lebih besar untuk terpisah (terdisosiasi) menjadi ion-ionnya. Titik  isoelektrik dari 

Congo redadalah 3, sehingga Congo red akan bermuatan negatif pada rentang pH 5-10 [9]. 

Pengaruh pH terhadap penyerapan Congo red oleh tanah napadapat dilihat dalam 

gambar 12.Grafik pada gambar 12 menunjukkan bahwa pH optimum tercapai pada pH 6, 

ditandai dengan nilai penyerapan yang paling besar. Menurutreferensi [10] pH sangat 

berpengaruh pada gugus -NH2 pada congo red dalam suasana asam akan terprotonasi menjadi 

-NH3
+
, menurut persamaan reaksi : 

-NH2 + H
+  
  -NH3

+ 

 
Gambar 13. Mekanisme Protonasi Congo Red [11] 
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Kelebihan proton dalam -NH3
+
 tersebut akan distabilkan oleh struktur aromatik 

melalui proses delokalisasi. Proses ini menyebabkan timbulnya interaksi hidrofobik antara 

cincin aromatik diantara molekul congo red, membentuk overlap di antara ikatan π-π nya, 

sehingga menimbulkan agregasi.Agregasi adalah berkumpulnya partikel menjadi satu 

gabungan molekul besar atau menjadi gumpalan [12].Agregasi mulai terbentuk ketika 

dilakukan pengocokan. 

Menurut referensi [13],gugus -SO3Na dalam air akan terprotonasi menjadi –SO3
-
 dan Na

+
 

dengan hadirnya H
+ 

 berlebih maka akan menjadi -SO3H menurut reaksi:  

–SO3Na  –SO3
-
+ Na

+
 

–SO3
-
 + H

+ 
 –SO3H 

Keadaan tersebut akan menyebabkan penurunan solvasi congo red dalam air, yang 

menyebabkan peningkatan adsorpsi [14]. 

 

Grafik pada gambar 4, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pada pH 5 sampai 6, 

kemudian terjadi penurunan pada pH yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada pH 

5, situs aktif pada permukaan tanah napa belum jenuh untuk mengadsorpsicongo red, 

sehingga masih sangat mungkin untuk terjadi adsorpsi oleh tanah napa pada congo red lebih 

besar lagi jika dibandingkan pada pH 5. Hal itu terbukti, pada pH 6 terjadi kenaikan adsorpsi 

Congo red pada tanah napa, sehingga pH optimum berada pada pH 6.  Penelitian dengan hasil 

yang hampir sama juga didapatkan oleh [8]. Pada penelitian ini serapan maksimum tanah 

napa terhadap congo red sebesar 0.696 mg/g dengan persentase penyerapan sebesar 28.44 %. 

 
 

Gambar 14.Grafik pengaruh pH larutan terhadap kapasitas serapan adsorben (0.5 g Tanah 

Napa, 50 mL larutan Congo red 25 ppm). 

 

Pada pH besar dari 6 (pH 7 dan 8), terjadi penurunan daya serap tanah napa terhadap 

congo red, karena situs aktif telah mencapai kesetimbangan pada pH 6, sehingga daya serap 

adsorben terhadap congo red menjadi lebih rendah pada pH yang lebih tinggi. Pada pH  7 dan 

8, dibutuhkan penambahan sedikit basa (basa yang digunakan adalah natrium hidroksida) 

untuk dapat mencapai nilai pH 7 dan 8, karena pH larutan awal congo red kecil dari 7, 

sehingga terdapat kehadiran ion OH
- 
dalam larutan.Refernsi [15] menyebutkan bahwa pada 

rentang pH 5 sampai 10, congo red akan bermuatan negatif (-SO3
-
).Hal ini menandakan 

bahwa terdapat sebuah kompetitor baru yang akan bersaing pada situs aktif, yaitu ion OH
-
, 

yang akan berkompetisi dengan congo redyang juga bermuatan negatif sehingga congo red 

yang teradsorpsi menjadi tidak optimal sehingga terjadi penurunan daya serap tanah napa 

pada congored. Dapat disimpulkan bahwa adsorpsi zat warna terutama congo red menurun 

pada saat memiliki muatan negatif (ketika menjadi anion) seiring dengan meningkatnya 

pH.Hal ini sesuai dengan percobaan/penyelidikan yang dilakukan oleh[16].Referensi 
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[17]menyebutkan bahwa adsorpsi untuk congo red tidak cocok untuk molekul yang 

bermuatan negatif karena terjadi tolakan antar ion antara partikel-partikel dengan muatan 

yang sejenis. 

Menurut referensi [18], pada pH rendah, silika pada zeolit menarik ion positif dari 

adsorbat.Jumlah muatan negatif pada permukaan adsorben menurun dengan meningkatnya 

pH.Hal ini menyebabkan penurunan adsorpsi pada larutan pada pH tinggi. Begitu juga 

dengan tanah napa yang komposisi paling dominannya adalah silika, baik siloksan maupun 

silanol (pada tanah napa) yang bermuatan negative pada pH rendah sehingga akan cenderung 

untuk menarik muatan positif pada congo red (NH3
+
)yang telah terprotonasi pada keadaan 

asam, mengakibatkan terjadinya gaya elektrostatik antara adsorben dan adsorbat. 

Gambar 5. menunjukkan bahwa pada congo red, gugus yang aktif dalam membentuk ikatan 

adalah gugus amina dan diazo, karena kedua gugus tersebut mengalami protonasi 

akibat kondisi asam dalam larutan serta terjadinya delokalisasi muatan terhadap 

cincin benzene sehingga silanol dan siloksan yang bermuatan negatif pada tanah 

napa dapat berinteraksi pada kedua gugus tersebut. Model/deskripsi interaksi yang 

terjadi antara permukaan tanah napa dengan congo red seperti yang disajikan pada 

gambar 5. 

 
Gambar 15. Model interaksi Congo Red dengan Silanol dan Siloksan pada Permukaan 

Tanah Napa pada pH 6. 

Penentuan Waktu Kontak Optimum 

Waktu kontak optimum merupakan waktu terjadi keadaan kesetimbangan antara laju 

adsorpsi dan desorpsi [19].Waktu kontak optimum juga diartikan sebagai waktu pengocokan 

tanah napa dengan larutan congo red dimana terjadi adsorpsi congo red secara optimum, 

seperti terlihat pada gambar 16. Pada waktu kontak 90 menit awal, terjadi kenaikan congo red 

adsorben terhadap tanah napa, setelah waktu kontak melebihi 90 menit, serapan adsorben 

terhadap congo red cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam 

rentang watu sebelum mencapai 90 menit, situs aktif  pada permukaan tanah napa belum 

tertutupi secara maksimal oleh congo red (belum jenuh), sedangkan pada waktu 90 menit 

terjadi keseimbangan antara tanah napa sebagai adsorben dan congo red sebagai adsorbat, 

sehingga pada waktu 90 menit serapan adsorben optimal dan sebagian besar permukaan 

adsorben telah ditutupi oleh congo red. Hal ini dibuktikan dengan serapan sebesar 1.284 mg/g 

dengan persentase serapan 54.37 %.Hal ini sesuai dengan teori dimana waktu kontak yang 

lebih lama memungkinkan proses difusi dan penempelan molekul adsorbat berlangsung lebih 

baik, namun pada kondisi tertentu akan stabil karena sudah jenuh sehingga terjadi proses 

kesetimbangan. 

Pada waktu kontak 120 menit, serapan tanah napa terhadap congo red mulai 

berkurang. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya proses desorpsi adsorbat yang telah 

teradsorpsi. Molekul-molekul congo red yang teradsorpsi dapat terlepas kembali setelah 
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menempel pada permukaan adsorben dikarenakan dua kemungkinan. Pertama, ketika terjadi 

kesetimbangan terjadi gaya Van der Waals antara permukaan adsorben dengan adsorbat. 

Gaya Van der Waals merupakan ikatan yang sangat lemah sehingga adsorbat yang menempel 

pada permukaan adsorben mudah terlepas kembali.Kedua, ketika adsorben dikontakkan 

dengan larutan adsorbat dengan kecepatan shaker 250 rpm, molekul adsorbat yang menempel 

pada permukaan adsorben terlepas kembali dikarenakan molekul adsorbat mudah terlepas 

dengan tingginya kecepatan pada shaker yang digunakan. 

 

 
Gambar 16. Grafik pengaruh waktu kontak terhadap kapasitas serapan (0.5 g  Tanah Napa, 

50 mL larutan Congo red 25 ppm, pH 6) 

Penentuan Massa Adsorben Optimum 

 Banyaknya massa adsorben yang dikontakkan dengan adsorbat juga ikut 

mempengaruhi kapasitas serapan optimum dalam percobaan kimia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kapasitas serapan sangat besar dengan massa adsorben yang sangat 

kecil, yaitu mencapai 16.2 mg/g dengan massa adsorben 0.2 g/L (seperti yang terlihat pada 

gambar 15), sedangkan semakin meningkat massa adsorben, maka kapasitas serapan semakin 

kecil. Namun, persentase serapan justru semakin meningkat seiring bertambah banyaknya 

massa adsorben yang dikontakkan. 

 
Gambar 17.Grafik pengaruh massa adsorben terhadap kapasitas serapan (0.5 g Tanah 

Napa, 50 mL larutan Congo red 25 ppm, pH 6, waktu kontak 90 menit) 

 

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kapasitas adsorpsi yang 

cukup tajam seiring dengan peningkatan massa adsorben. Menurutreferensi [20], peningkatan 

massa adsorben untuk meningkatkan banyaknya pertukaran pada situs aktif. Sementara 

menurunnya unit yang teradsorpsi seiring dengan meningkatnya massa adsorben, pada 

dasarnya menandakan bahwa situs adsorpsi yang tersisa berada dalam keadaan tak jenuh 

selama proses adsorpsi. Pada parameter ini, peningkatan massa adsorben diikuti oleh 
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meningkatnya persentase serapan, namun tidak sebanding dengan unit konsentrasi yang 

teradsorpsi. 

 

Perbedaan Daya Serap Tanah Napa pada Kondisi Optimum  

Untuk mengetahui perbandingan kapasitas serapan pada tanah napa yang berbeda 

perlakuan, maka dilakukan uji daya serap dua jenis tanah napa, yaitu tanah napa tanpa 

perlakuan (fresh) dan tanah napa yang telah dimurnikan. 

 
Gambar 18. Perbedaan serapan Tanah Napa pada kondisi optimum (Konsentrasi 25 ppm, 

pH 6, waktu kontak 90 menit, massa adsorben 0.2 g/L) 

 

Salah satu metode pemurnian mineral aluminosilikat adalah dengan metode refluks 

dimana mineral tersebut direndam dalam aquades dan dipanaskan sampai mendidih. 

Pengotor-pengotor berupa tanah liat dan garam-garam mineral akan larut dalam aquadest. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tanah napa yang dilakukan pemurnian 

menunjukkan nilai serapan yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi freshnya. Dimana 

serapan untuk tanah napa yg dimurnikan sebesar 16.2 mg/g. 

Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa kapasitasserapan pada tanah napa fresh 

lebih besar dibandingkan dengan tanah napa yang telah dimurnikan. Tanah napa fresh 

mempunyai kapasiatas serapan sebesar 20.475 mg/g, sementara tanah napa yang dimurnikan 

mempunyai kapasitas serapan sedikit lebih rendah dibandikan tanah napa fresh, yaitu 16.2 

mg/g. Hal ini dapat disebabkan karena pada tanah napa fresh terdapatgugus-gugus polar 

(berupa pengotor dan garam-garam mineral) yang bisa berikatan dengan congo red baik 

secara kimia maupun fisika sehingga gugus-gugus polar pada tanah napa fresh juga turut 

meningkatkan kapasitas serapan, sedangkan tanah napa yang telah di murnikan tidak 

terdapatgugus-gugus polar karena telah terbawa (larut) bersama aquadest, sehingga hanya 

memanfaatkansitus aktif yang terdapat pada tanah napa tersebut.  

Selain faktor perlakuan yang berbeda pada tanah napa, fenomena ini juga dapat 

dijelaskan melalui teori HSAB (Hard Soft Acid Base) yang dikemukakan oleh referensi 

[21].Menurut teori ini bahwa asam lunak lebih mudah berinteraksi dengan basa lunak begitu 

juga dengan asam keras lebih mudah berinteraksi dengan basa keras. Teori HSAB 

menggolongkan congo red ke dalam golongan asam lunak sedangkan senyawa yang terdapat 

pada tanah napa adalah silanol dan siloksan merupakan golongan basa keras, sehingga 

adsorpsi yang terjadi tidak secara maksimum atau kurang sempurna diakibatkan oleh 

interaksi antara adsorben dan adsorbat yang kurang baik. 

 

Model Isoterm Adsorpsi 

Isoterm adsorpsi adalah suatu pendekatan yang sangat penting untuk menggambarkan 

bagaimana molekul adsorbat berinteraksi dengan permukaan adsorben.Isoterm adsorpsi 

menunjukkan hubungan kesetimbangan antara konsentrasi adsorbatyang teradsorpsi pada 
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permukaan padatandengan konsentrasi adsorbat yang tetap beradadalam larutan. 

Kesetimbangan terjadi saat lajupengikatan adsorben terhadap adsorbat sama dengan laju 

pelepasannya. Terdapat beberapa isoterm yang dikembangkan untuk menggambarkan 

interaksi antara adsorben dengan adsorbat.Tipe isoterm yang biasa digunakan untuk 

menggambarkan fenomena adsorpsi padat-cair adalah tipe isotherm Langmuir dan 

Freundlich.Langmuir dan Freundlich adalah dua isotherm yang sangat umum digunakan 

dalam penelitian kimia.Adsorpsi isoterm Langmuir merupakan model adsorpsi yang sangat 

sering digunakan untuk menunjukkan hubungan antara aktivitas adsorben dengan jumlah zat 

yang teradsorpsi pada temperatur konstan.Langmuir menjabarkan teori adsorpsinya bahwa 

pada permukaan adsorben terdapat sejumlah situs aktif tertentu yang proporsional dengan 

luas permukaan. 

Isoterm Langmuir didasarkan atas beberapa asumsi, yaitu (a) adsorpsi hanya terjadi 

pada lapisan tunggal (monolayer), (b) panas adsorpsi tidak tergantung pada penutupan 

permukaan, (c) semua bagian dan permukaannya bersifat homogen, dan (d) sejumlah tertentu 

tapak aktif adsorben yang membentuk ikatan kovalen atau ion [22].Persamaan Langmuir 

dinyatakan sebagai berikut : 

 

    (1) 

 

Dimana Ce adalah konsentrasi kesetimbangan dalam larutan (mg/L), qe adalah 

banyaknya molekul congo red yang terserap dalam setiap unit massa adsorben (mg/g), b 

merupakan konstanta adsorpsi Langmuir (L/mg).   

Pola adsorpsi ditentukan dengan cara membandingkan linearitas kurva 

yangditunjukkan oleh harga R
2
 [23].Grafik pada gambar 20 menyatakan bahwa nilai 

koefisien korelasi (R
2
) adalah 0.4826. Persamaan garis yang terbentuk pada adsorpsi ini 

sangatlah tidak linier, nilai koefisien korelasi  jauh dari mendekati angka 1, karena semakin 

linier persamaan garis yang terbentuk, maka model isotherm yang digunakan akan semakin 

baik, dan sebaliknya. Menggunakan perhitungan matematika, didapatkan kapasitas serapan 

adsorpsi dan konstanta adsorpsi Langmuir berturut-turut sebesar (2.88 mg/g) dan 0.021 

(L/mg). 

Isoterm adsorpsi Langmuir mempunyai ciri khas tersendiri dalam menentukan baik atau 

tidaknya suatu adsorpsi, yang dinyatakan sebagai parameter kesetimbangan (RL), dengan 

persamaan sebagai berikut : 

    (2) 

Jika RL > 1, maka proses adsorpsi dinyatakan tidak baik, jika 0 < RL< 1, maka proses 

adsorpsi dinyatakan baik, jika RL = 1, maka proses adsorpsi dinyatakan linier, sedangkan RL 

= 0, maka proses adsorpsi dinyatakan irreversible [24], [25], [26]. Pada penelitian ini, nilai 

parameter kesetimbangan (RL) didapatkan sebesar 0.83 (C0 = 20 mg/L), yang artinya nilai 

memenuhi 0 < RL< 1, maka dapat disimpulkan bahwa proses adsorpsi berlangsung baik 

walaupun koefisien korelasi yang didapatkan pada penelitian ini tidak linier. 
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Gambar 19. Grafik Isoterm Adsorpsi Langmuir Adsorben Tanah Napa yang dimurnikan 

Persamaan isoterm Freundlich didasarkan atas beberapa asumsi, yaitu (a) 

terbentuknya beberapa lapisan (multilayer) dari molekul-molekul adsorbat pada permukaan 

adsorben, (b) bagian situs aktif pada permukaan adsorben bersifat heterogen, dan (c) hanya 

melibatkan gaya Van der Waals sehingga adsorbat dapat bergerak dari satu bagian 

permukaan ke bagian permukaan lain dari adsorben.. Persamaan Freundlich dinyatakan 

sebagai berikut : 

 

Log qe = Log K + 1/n Log Ce   (3) 

qeadalah banyaknya molekul yang terserap pada saat kesetimbangan (mg/g), Ce adalah 

konsentrasi pada saat kesetimbangan (mg/L), KF(L/g)adalah kapasitas adsorpsi dan n 

menyatakan indikator intensitas adsorpsi [27] pada permukaan heterogen [28]. 

 
Gambar 20. Grafik Isoterm Adsorpsi Freundlich Adsorben Tanah Napa yang dimurnikan 

Grafik pada gambar 18 menyatakan bahwa nilai koefisien korelasi (R
2
) adalah 

0.937.Persamaan garis yang terbentuk pada adsorpsi adalah linier, nilai koefisien korelasi 

mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa proses adsorpsi menggunakan isotherm 

Freundlich berlangsung baik dan lebih baik jika dibandingkan menggunakan isotherm 

Langmuir. Menggunakan perhitungan matematika, didapatkan kapasitas serapan dan 

koefisien Freundlich berturut-turut sebesar (0.07 mg/g) dan 0.8475. Koefisien Freundlich, 1/n 

mempunyai nilai sebesar 0.8475. Menurut penelitian yang dilakukan oleh referensi [29], jika 

1/n mempunyai nilai dalam rentang 0 sampai 1, maka adsorpsi dikatakan baik. Maka dapat 

disimpulkan bahwa proses adsorpsi menggunakan isotherm Freundlich berlangsung dengan 

baik karena memenuhi kriteria tersebut.  

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa proses adsorpsi terjadi melalui mekanisme 

yang tidak sama (heterogen) dan membentuk beberapa lapisan (multilayer) dari molekul- 

molekul congo red pada permukaan tanah napa pada saat adsorpsi maksimum. Pada 

penelitian ini juga diasumsikan tidak terjadi pembentukan ikatan ion ataupun ikatan kovalen, 
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tetapi terdapat gaya Van der Waals dan gaya elektrosatik antara adsorben dan molekul 

adsorbat. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan : 

1. Tanah napa yang berasal dari Lintau Kabupaten Tanah Datar banyak berupa silika dan 

alumina sehingga berpotensi dijadikan sebagai adsorben alternatif yang sangat 

potensial. 

2. Tanah napa fresh mempunyai kapasitas serapan sebesar 20. 475 mg/g sedangkan 

tanah napa yang telah dimurnikan mempunyai kapasitas serapan yang lebih rendah, 

yaitu 16.2 mg/g. 

3. Penelitian ini memenuhi isotherm adsorpsiFreundlich dan diasumsikan bahwa proses 

adsorpsi berlangsung secara tidak homogen. 

 

SARAN  

Dari penelitian yang telah dilakukan, masyarakat Sumatera Barat diharapkan mulai melirik 

potensi mineral alami yang dimiliki oleh tanah napa yang mempunyai kemampuan sebagai 

bahan penyerap (adsorben) untuk mengurangi pencemaran zat warna celupan tekstil seperti 

congo red di perairan. 
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ABSTRACT 

This research is an ex post facto, meaning  that the data collected 

after all the events that  happened note.  This  study aims  to 

determine  the quality  of the  best items semester chemical subjects 

exam.  The sample in this study  is the second semester exam of 

class XI IPA SMA. The variables measured in this study a  

qualitative analysis,the level of  difficulty, distinguishing features, 

functions distractor,  validity and  realibility.  Based  on the  results  

of  analysis show  that  about qualitative term is 18  rejected, 8 

matter retified, 14 received  . While quantitative terms, the   level   

of   difficulty,    distinguishing   is   less,   and    distractor   function   

is   less proportionately too, but of validaty is sufficient. Only the 

value r11=0,63, indicating that this matter has not been reliable. 

Semester exam class XI IPA SMA needs a lot of improvement both 

in terms qualitatife or quantitative. 

 

Keywords :  analysis, qualitative, quantitative, validity, realibility. 

 

PENDAHULUAN 

Mengingat  begitu pentingnya  kegiatan evaluasi  dalam sistem  pembelajaran  maka 

guru sebagai evaluator dituntut  untuk dapat memahami dan mampu membuat  suatu alat 

evaluasi. Alat evaluasi  yang sering digunakan dalam evaluasihasil belajar  siswa adalah 

berupa tes hasil belajar yang  terdiri dari kumpulan butir-butir soal yang bertujuan untuk 

mengukur  tingkat  penguasaan  siswa  terhadap  materi  pelajaran  yang  telah  diajarkan 

kepadanya (Anas Sudijono, 2011). 

Purwanto (2008) menyatakan  bahwa  salah satu  jenis soal tes yang perlu  dianalisis 

adalah soal tes  semester. Soal tes  semester bertujuan mengukur hasil  belajar siswa dan hasil   

penilaian   tes    semester   berguna   untuk   menentukan    prestasi   setiap   siswa 

dibandingkan  dengan siswa  yang  lain  dalam  kelasnya. Oleh  karena  itu  alat evaluasi yang   

digunakan  harus   memiliki   kualitas   yang   baik   sehingga  benar-benar   dapat mengukur 

hasil belajar siswa. 

Dari data yang  didapat bahwa di SMA Negeri  1 Peranap Kelas XI IPA,  soal Ujian 

Semester Genap  mata pelajaran  kimia tahun  pelajaran 2013/2014  berupa soal  objektif 

(pilihan ganda) yang disusun sendiri  oleh guru pengampu bidang studi kimia di  sekolah 

tersebut.  Penyusunan  soal-soal ujian  semester  ini  hanya  dilakukan  dengan  membuat kisi-

kisi soal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas butir soal  Ujian Semester Genap 

Pelajaran Kimia Kelas  XI IPA SMA Negeri 1  Peranap Tahun Pelajaran 2013/2014 jika 

ditinjau  dari:  Analisis   kualitatif  yang  mencakup  ketepatannya   dengan  materi  serta 

penyusun soal dan analisa kuantitatif  yang mencakup tingkat kesukaran, daya pembeda, 

mailto:deta458@gmail.com
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distraktor, validitas  butir soal dan  reliabilitas.   Selain itu juga  untuk mengetahui butir-butir 

soal yang termasuk dalam kategori diterima, diperbaiki atau ditolak. 

Hasil  penelitian ini  dapat  dijadikan  bahan pertimbangan  guru  pengampu  bidang 

studi kimia  dalam pembuatan  soal yang  akan datang sehingga  dapat menyempurnakan 

kualitas dan kuantitas soal-soal berikutnya. 

 

KAJIAN LITERATUR  

A. Evaluasi Hasil Belajar 

Menurut Suchman, evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil 

yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang digunakan untuk mendukung tercapainya 

tujuan. Evaluasi adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu 

objek. 

Tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk 

mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan intruksional oleh 

siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut dapat berupa : 

1)penempatan pada tempat yang tepat, 2)pemberian umpan balik, 3)Diagnosis kesulitan 

belajar siswa, 4)Penentuan kelulusan. (Daryanto,2012) 

Secara garis besar alat evaluasi terbagi atas tes dan non-tes. Alat ukur non tes 

merupakan alat ukur yang mendorong peserta untuk memberikan penampilan tipikal, yaitu 

melaporkan keadaan dirinya dengan memberikan respon secara jujur sesuai dengan pikiran 

dan pearasaannya. Sedangkan tes adalah merupakan alat ukur pengumpulan data yang 

mendorong peserta memberikan penampilan yang maksimal. Dalam penelitian ini yang 

dibahas hanya alat evaluasi berupa tes.  

 

B. Pengertian Tes 

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu 

dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. (Suharmisi Arikunto, 

2008) 

Menurut Anas Sudjiono (2011) tes sebagai alat pengukur perkembangan dan kemajuan 

belajar peserta didik, apabiloa ditinjau dari segi bentuk soalnya. Tes dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu, tes bentuk uraian(essai) yang sering disebut tes subyektif dan tes 

dalam bentuk objektif. 

  

C. Analisis Butir Soal 

Analisis butir soal adalah suatu prosedur sistematis yang akan memberikan informasi 

sangat khusu terhadap butir tes yang disusun. Analisis soal adalah suatu kegiatan yang 

perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu suatu tes, baik mutu keseluruhan tes 

maupun mutu tiap butir soal yang menjadi bagian dari tes itu.  

Tes yang baik dapat digunakan berulang-ulang dengan sedikit perubahan. Sebaiknya tes 

yang buruk dapat diperbaiki atau tidak digunakan kembali untuk memberi nilai kepada 

siswa. 

Analisis soal terutama dapat dilakukan untuk tes objektif. Hal ini tidak berarti tes 

subjektif tidak dapat dianalisis, akan tetapi memang dalam menganalisis butir tes subjektif 

belum ada pedoman secara standar. 

Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk 

mengetahui apakah butir soal merupakan alat ukur yang mempunyai kualitas baik untuk 

suatu hasil belajar tertentu. Analisis kualitatif dapat dilakukan dengan menganalisis apakah 

isi butir soal yang digunakan dapat mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi 

pelajaran yang diberikan sesuai dengan kurikulum yang ada dan juga menganalisis aspek 
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kognitif yang terdapat pada butir soal yang ada. Analisis ini disebut juga sebagai dengan 

validitas isi.  

Analisis kuantitaif menekankan pada analisis karakteristik internal tes melalui data yang 

diperoleh secara empiris. Karakteristik internal secara kuantitatif yang dimaksudkan 

meliputi parameter soal tingkat kesukaran, daya pembeda dan reliabilitas. Khusus soal-soal 

obyektif ada tambahan parameter yaitu fungsi distractor dan validitas. 

a. Tingkat kesukaran  

Indeks kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya 

suatu soal . soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. 

Indeks TS Kriteria 

0,00 - 0,30 Soal Sukar 

0,31 -0,70 Soal Sedang 

0,71 - 1,0 Soal Mudah 

  (Suharmisi Arikunto,2012) 

b. Daya Pembeda  

Daya pembeda item adalah kemampuan suatu butir item tes hasil belajar untuk 

dapat membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan 

rendah. 

Indeks DB Kriteria 

Negatif Jelek Sekali 

0,00 - 0,20 Jelek 

0,21 - 0,40 Cukup 

0,41 - 0,70 Baik 

0,71 - 1,0 Baik Sekali 

 

c. Fungsi Distraktor 

Menurut Anas Sudijono (2011), Distractor dapat dikatakan berfungsi dengan baik bila telah 

dipilih sekurang-kurangnya 5% dari seluruh peserta tes. Distractor yang baik dapat 

digunakan lagi pada tes selanjutnya. 

 

d. Validitas 

Validitas item adlah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item. Sebutir item dapat 

dikatakan telah memiliki validitas tinggi apabila skor-skor pada butir item yang bersangkutan 

memiliki kesesuaian arah dengaan skor totalnya atau dalam bahasa statistic memiliki korelasi 

positif antara validitas item dengan validitas totalnya. 

Indeks 

Validitas Kriteria 

0,81 - 1,00 Tinggi Sekali 

0,61 - 0,80 Tinggi 

0,41 - 0,60 Cukup 

0,21 - 0,40 Rendah 

0,00 - 0,20 

Sangat 

Rendah 

 

e. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrument. Anas Sudijono 

(2011) menagatakan suatu soal dikatakan reliabilitas apabila memiliki nila r11 ≥ 0,70 apanila 

nilai r11 ≤ 0,70 dikatakan bahwa soal tersebut un-reliabel.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini   adalah  penelitian  deskriptif   dengan  menyajikan   data  hasil  nilai 

semester, soal tes semester dan menganalisis  butir soal Ujian Semester Genap Pelajaran 

Kimia  Kelas  XI  IPA  SMA  Negeri  1  Peranap.  Penelitian  ini  bersifat  ex-post  facto, 

artinya tidak  melakukan manipulasi  terhadap gejala  yang diteliti  dan gejalanya  secara 

wajar sudah  ada di lapangan (Mohd Nazir, 2005). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode aturan 27%. Kelly pada kondisi 

normal titik optimum dimana dua kondisi seimbang dicapai pada 27% kelompok atas dan 

bawah, dengan syarat populasi lebih dari 100 orang. 

Analisis  kualitatif berdasarkan  dari  kesesuaian  soal  dengan  tujuan pembelajaran 

dan  analisis   kuantitatif  butir   soal  dilakukan  secara   statistik  yaitu   analisis  tingkat 

kesukaran,   daya  pembeda,   fungsi   pengecoh (distraktor),  validitas  butir   soal   dan 

reliabilitas menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Tingkat Kesukaran Soal 

Untuk menghitung tingkat kesukaran suatu tes, dapat digunakan rumus: 

 
 

b. Daya Pembeda SoalUntuk mengukur daya pembeda butir soal digunakan rumus: 

 
c. Fungsi Pengecoh (Distraktor) 

Persentase distraktor dihitung dengan rumus: 

 
  (Suharmisi Arikunto, 2012) 

 

d. Validitas Butir Soal 

Rumus untuk menghitung koefisien validitas butir soal yaitu: 

 
      (Anas Sudijono, 2012) 

 

e. Reliabilitas  

Sebelum menghitung reliabilitas tes, terlebih dahulu dilakukan korelasi hasil 

pengukuran kedua kelompok soal menggunakan rumus Korelasi Product Momen Pearson, 

yaitu: 

 
 

 

Nilai yang didapat merupakan korelasi dari setangah jumlah seluruh soal. Untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas keseluruhan soal dicari dengan rumus Spearman brown 

dengan pembelahan awal-akhir, yaitu : 

 
   (Slameto, 2001) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang didapat ada dua macam yaitu hasil analisis kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis kualitaif didasarkan pada validitas isi dan konstruk. Setelah analisis 

dilakukan didapat hasil bahwa 18 soal ditolak karena tidak sesuai dengan silabus yang ada, 8 

soal diperbaiki, dan 14 soal diterima.  

Untuk analisis kuantitatif hanya digunakan 22 soal, karena 18 soal yang ditolak pada 

analisis kualitatif tidak lagi digunakan karena telah ditolak. Dari 22 soal yang dianalisis 

secara kuantitatif, diperoleh hasil: 

 

 
Gambar 1. Proporsi Tingkat Kesukaran Butir Soal Ujian Semester Genap Pelajaran Kimia 

 

 
Gambar 2. Proporsi Daya Pembeda Butir Soal Ujian Semester Genap Pelajaran Kimia 

 

0

5

10

Ju
m

la
h

 S
o

al

Jumlah Distraktor Yang 
bersungsi

Jumlah Distraktor Yang bersungsi

 
Gambar 3. Proporsi Jumlah Distraktor yang berfungsi Butir Soal Ujian Semester Genap 

Pelajaran Kimia 
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Gambar 4. Proporsi Validitas Butir Soal Ujian Semester Genap Pelajaran Kimia 

 

 
Gambar 5. Proporsi Klasifikasi Soal-Soal Diterima, Diperbaiki, Ditolak Butir Soal Ujian 

Semester Genap Pelajaran Kimia 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan   hasil  analisis   yang   telah   dilakukan  dari   segi   analisis  kualitatif 

didapatkan bahwa ada  18 soal yang ditolak  8 soal diperbaiki dan  14 soal dikategorikan 

diterima.  18  soal yang telah ditolak  tidak dilakukan lagi analisis  kuantitatifnya, hal ini 

dilakukan untuk  menghindari kerancuan  yang akan terjadi  bila soal  yang telah ditolak 

dalam analisis kualitatif  tetap dianalisis pada  kuantitatif. Sehingga bila dilihat  dari segi 

analisis  kuantitatif soal-soal  ujian semester  genap  kelas XI  SMA N  1 Peranap  masih 

jauh dari proporsional  meski ditinjau dari  tingkat kesukaran, daya pembeda,  distraktor, dan 

realibilitas, soal-soal ini hanya proporsional bila dilihat dari segi validitasnya saja.  

Pada penelitian  ini, peneliti bermaksud  untuk mengetahui kualitas  butir soal  ujian 

semester genap kelas  XI SMA N 1 Peranap  bila ditinjau dari analisis kualitatif  maupun 

analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis  dari 40 soal yang  dianalisis secara kualitatif 

ada  18 soal yang ditolak, yaitu  soal 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 12,  13, 14, 15, ditolak 

karena  15 soal ini  mengulang  materi dari  semester-semester  sebelumnya, sedangkan  3 

soal  lagi yaitu soal 21,  22, 29 ditolak  karena 3 soal  ini tidak sesuai dengan  tujuan 

pembelajaran yang ada. Sementara soal  yang baik itu adalah soal yang  sesuai dengan 

materi dan juga dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

Selanjutnya ada 8 soal yang  masuk dalam kategori diperbaiki yaitu soal 16,  23, 25, 

30, 31, 32   diperbaiki karena memiliki  struktur yang kurang bagus  dimana option yang 

disajikan dalam  bentuk angka hanya  saja tidak disusun  secara urut.  Soal 17 diperbaiki 

karena  tidak  memiliki   jawaban  sehingga  menyulitkan  siswa   untuk  menjawab  soal 
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tersebut,  sedangkan soal  33 diperbaiki  karena  mempunyai option  semua benar/semua 

salah dan  sejenisnya, karena  soal yang  baik itu  tidak menggunakan pernyataan  semua 

benar/semua  salah. 

Selebihnya   14  soal  lainnya  dapat  diterima   karena  telah  sesuai dengan materi 

dan juga telah sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Ditinjau dari segi kuantitatifnya  soal-soal ujian semester genap  kelas XI IPA SMA N   

1   Peranap    masih   memiliki   banyak   kekurangan.  

Daya    pembeda   soal   adalah kemampuan  suatu  soal untuk  membedakan  antara  

siswa  yang  berkemampuan tinggi (kelompok   atas)   dengan   siswa   yang   

berkemampuan   rendah   (kelompok   bawah) (Daryanto,  2012).  Daya   pembeda  butir  

soal  dapat  diketahui   dengan  melihat  besar kecilnya angka daya pembeda tersebut yang 

berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Daya  pembeda  yang   telah  didapat  menunjukkan  hasil   

bahwa  soal  yang   daya pembedanya baik  dan cukup ada 10 soal  sedangkan soal yang  

daya pembedanya jelek dan  jelek  sekali  ada 12  soal.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  

daya  pembeda  soal ini kurang baik.  

Tidak  hanya daya beda  dan tingkat kesukaran saja  yang kurang baik,  tapi fungsi 

distraktornya  juga tidak  berfungsi dengan  baik hanya  ada 8  soal yang keempat 

distraktornya   berfungsi.   Menurut    Anas   Sudijono   (2011)   distraktor   telah    dapat 

menjalankan fungsinya apabila distraktor tersebut sekurang-kurangnya telah dipilih oleh 5% 

dari seluruh peserta tes (siswa).  

Selain itu  soal-soal ini juga  tidak reliabel artinya  soal ini  tidak memiliki keajegan 

yang baik sehingga apa bila dilakukan tes ulang pada siswa yang sama tapi dalam waktu 

yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda pula. Hal ini salah satu penyebab yang  

membuat  soal  semester  genap  kelas  XI  SMA  N   1  Peranap  perlu  diperbaiki. Dimana  

nilai  r11  = 0,63,  sedangkan  nilai  yang  sebaiknya  adalah  ≥  0,70.   

Soal ujian semester  genap  kelas  XI  SMA  N  1  Peranap   hanya  memiliki  proporsi  

yang  bagus dikriteria validitas soal. Hasil analisis menyebutkan dari 22  soal yang dianalisis 

hanya 8 soal yang tidak  valid. Hasil ini menunjukkan  bahwa sebagian besar soal  ujian 

semester genap kelas XI SMA N 1 Peranap sudah baik bila dilihat dari segi validitasnya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan: 

1. Analisis kualitatif dari segi kesesuaian soal dengan indicator menunjukkan bahwa 

kualitas tes ini cukup baik, karena dari 40 soal yang digunakan 14 soal sudah sesuai 

dengan indikator, 8 soal diperbaiki karena struktur soal masih salah, sedangkan 18 soal 

tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diajarkan pada kelas XI IPA semester 2 

sehingga soal tersebut harus ditolak. 

2. Analisis kuantitatif terdiri dari analisis tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, fungsi 

distractor, validitas butir soal, dan reliabilitas soal.  

3. Butir soal yang dapat digunakan kembali pada tes berikutnya sebanyak 2 soal, 20 soal 

harus diperbaiki dan 18 soal ditolak. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the adsorption capacity of metal ions 

cadmium(II) using the Freundlich isotherm equation with the 

concentration of  NaOH solution and the pH optimum by adsorbent 

rice straw. The results showed that the concentration of 5% NaOH 

activator has the largest absorption efficiency is 98.52% compared 

with 1% NaOH, 3%, 7%, 9%, 11% respectively 96.01% , 98.37%, 

97.37%, 96.3% and 95.07%. Then at pH 9 has the greatest efficiency 

of 99.38 % compared to pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 respectively 86.14%, 

86.38%, 87.35%, 87. 08%, 87.43%, 89.44%, 98.59% and 98.91 %. 

Furthermore, metal ion adsorption capacity of cadmium(II) with 

Freundlich isotherm maximum of 123.635 mg/g at a concentration of 

25 ppm compared to 10 ppm concentration of 49.915 m/g, at a 

concentration of 15 ppm grams of 74.57 mg/g and at a concentration 

of 20 ppm amounted to 98.845 mg / g. From these studies it can be 

concluded that an effective adsorbent of rice straw to absorb metal 

ions cadmium (II) at a concentration of 25 ppm with adsorption 

capacity of 123.64 mg/g and 5% NaOH solution concentration and 

pH 9 with coefficients and adsorption intensity at 166.34 and 3,2. 

 

Key words: Adsorbent, Rice Straw, Metals Cadmium, Freundlich isotherm 

 

PENDAHULUAN  

Kadmium merupakan salah satu logam berat yang beracun dan berbahaya. Kadmium 

termasuk unsur pada golongan II B periode 5 dalam tabel periodik kimia. Kadmium 

mempunyai nomor atom 48, massa atom relatif 112,40, titik lebur 321  dan titik didih 

767 . Berdasarkan pada sifat-sifat fisikanya, Cd merupakan logam yang lunak, ductile, 
berwarna putih seperti putih perak.  

Menurut Clark (1989) sumber kadmium yang masuk ke perairan berasal 

dari:Uap,debu dan limbah dari pertambangan timah dan sengAir bilasan dari 

electroplatingBesi, tembaga dan industri logan non ferrous yang menghasilkan abu dan uap 

serta air limbah dan endapan yang mengandung kadmiumSeng yang digunakan untuk 

melapisi logam mengandung kira-kira 0,2 % Cd sebagai bahan ikutan (impurity), semua Cd 

ini akan masuk ke perairan melalui proses korosi dalam waktu 4-12 tahun pupuk phospat dan 

endapan sampah 

Kadmium memiliki banyak efek toksik diantaranya kerusakan ginjal dan karsinogenik 

pada hewan yang menyebabkan tumor pada testis. Akumulasi logam kadmium dalam ginjal 

membentuk komplek dengan protein. Waktu paruh dari kadmium dalam tubuh 7-30 tahun 

dan menembus ginjal terutama setelah terjadi kerusakan. Kadmium bisa juga menyebabkan 

kekacauan pada metabolisme kalsium yang pada akhirnya mengalami kekurangan kalsium 

pada tubuh dan menyebabkan penyakit osteomalacia (rasa sakit pada persendian tulang 
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belakang, tulang kaki) dan bittlebones (kerusakan tulang).Kasus keracunan Cd tercatat 

sebagai epidemi yang pernah menimpa sebagian penduduk Toyama, Jepang. Penduduknya 

mengalami sakit pinggang bertahun – tahun, sakit pada tulang punggung karena terjadi 

pelunakan dan kerapuhan, gagal ginjal yang berakhir pada kematian.  Kerapuhan pada tulang-

tulang penderita ini biasa disebut dengan“Itai-itai diseases”. 

Usaha-usaha pengendalian limbah ion logam belakangan ini semakin berkembang, 

yang mengarah pada upaya-upaya pencarian metode-metode baru yang murah, efektif, dan 

efisien. Proses penghilangan logam berat seringkali banyak menggunakan metode adsopsi. 

Metode ini efektif menghilangkan logam berat walau hanya dilakukan dengan proses 

adsorpsi yang relatif sederhana (Filho, dkk, 2007). Proses adsorpsi dapat terjadi secara fisika 

maupun kimia. Pada adsorpsi fisika, adsorpsi disebabkan gaya van deer waals yang ada pada 

permukaan adsorben. Sedangkan pada adsorspsi kimia, terjadi reaksi antara logam yang di 

serap dengan adsorben (Sukardjo, 1990). 

NaOH sangat cocok digunakan untuk proses aktivasi jerami padi karena larutan 

NaOH dapat mengadsorpsi ion logam seperti kadmium dalam kondisi optimum dan mampu 

membuka rongga selulosa yang ada pada jerami padi sehingga proses adsorpsi lebih mudah 

dijalankan dan dicapai. Indrajati K dan Idfi S (2002), menunjukkan bahwa perlakuan jerami 

dengan NaOH 2% memperoleh aktivitas penjerapan Cd paling tinggi daripada menggunakan 

larutan NaOH 1%, 3% dan 4% sedangkan untuk penjerapan Pb tertinggi didapat dari 

konsentrasi 3% dan 4%. Pada perlakuan dengan sekam padi menunjukkan aktivitas 

penjerapan Cd dan Pb yang lebih rendah daripada jerami padi terutama pada konsentrasi 

NaOH 1% dan 2%. Ahmad Fatoni, dkk (2010), menyebutkan bahwa pH optimal terhadap 

adsorpsi ion logam Cd(II) oleh jerami padi dengan aktivator HNO3 terjadi pada pH 6 dengan 

jumlah 70%.  

METODE PENELITIAN 

 

Bahan Penelitian 

 Sampel penelitian adalah Jerami Padi Jenis R-46 yang berumur 6 bulan yang berasal 

dari Desa Tarutung, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.Sampel jerami padi 

diambil langsung dari sawah setelah Petani melakukan pemanenan padi pada tanggal 14 

September 2013. Bahan penelitian yang digunakan antara lain: 3CdSO4.8H2O, Kertas Saring, 

Aquadest, NaOH, Larutan Buffer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, Aluminium Foil. 

Pembuatan Reagen 

Pembuatan Larutan NaOH 1%, 3%, 5%, 7%, 9% dan 11%  

Soda kaustik (NaOH) ditimbang 2,5, 7,5, 12,5, 17,5, 22,5, 27,5 gram ke dalam 6 labu 

ukur 250 ml. Ditambahkan aquadest sebanyak 10 ml selanjutnya dihomogenkan. Kemudian 

tambahkan aquadest sampai tanda batas dan berikan label Larutan NaOH 1%, 3%, 5%, 7%, 

9% dan 11%. 

Pembuatan Larutan Induk Kadmium 1000 ppm 

Larutan induk kadmium dibuat dari 3CdSO4.8H2O. Dibuat dengan cara menimbang 

1000 mg kristal 3CdSO4.8H2O dalam beaker glass, kemudian dilarutkan dengan aquadest 100 

ml kemudian dihomogenkan, selanjutnya setelah semua larut dipindahkan ke dalam labu ukur 

1000 mL. Setelah itu ditambahkan aquadest sampai volume tanda batas. Larutan standar yang 

diperoleh mempunyai konsentrasi 1000 ppm dan diberi label larutan induk kadmium 1000 

ppm.  

Pembuatan Larutan Kadmium(II) 10, 15, 20 dan 25 ppm 

Larutan induk 1000 ppm masing-masing diambil sebanyak 1 ml, 1,5 ml, 2 ml dan 2,5 

ml. Lalu dimasukkan ke dalam 4 labu ukur 100 ml kemudian di tambahkan aquadest sampai 

tanda batas. Sehingga diperoleh larutan standar 10, 15, 20 dan 25 ppm. 
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PROSEDUR KERJA 

Pembuatan Adsorben Jerami Padi 

Jerami padi sebanyak 3 kg dipotong-potong dan dicuci bersih dengan air keran yang 

mengalir, setelah itu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 hari. Setelah kering 

kemudian digrinder dan terakhir diayak dengan menggunakan ayakan ukuran 60 mesh. 

Sehingga diperoleh jerami padi yang sudah diayak  100 gram dan disimpam dalam wadah 

yang bersih serta siap untuk diteliti. 

Aktivasi Adsorben Jerami Padi 

Serbuk jerami padi yang berukuran 60 mesh tersebut kemudian direndam dalam 

larutan NaOH 1%, 3%,5%, 7%, 9% dan 11% dengan volume 50 ml sebanyak 1 gram selama 

2 jam. Setelah selesai kemudian disaring dengan kertas saring. Residu kemudian dibilas 

dengan aquadest sampai air filtrat (air bilasan) mempunyai pH netral. Setelah itu dioven pada 

suhu 70
0
C selama 3 jam. Setelah kering dinamakan adsorben jerami padi. Kemudian 

disimpan dan siap digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

Penentuan Konsentrasi Larutan NaOH Optimum Terhadap Penyerapan Ion Logam 

Kadmium(II) oleh Adsorben Jerami Padi 

Larutan logam kadmium(II) dengan konsentrasi 25 ppm sebanyak 40 ml, dimasukkan 

ke dalam 6 buah erlenmeyer 100 ml dan ditambah 0,2 gram adsorben jerami padiyang telah 

diaktifkan dengan larutan NaOH 1%, 3%, 5%, 7%, 9% dan 11% lalu didiamkan selama 2 

jam. Setelah pendiaman campuran disaring menggunakan kertas saring, filtrat diukur 

kandungan kadmium dengan AAS. 

Penentuan pH Optimum Terhadap Adsorpsi Ion Logam Kadmium(II) Menggunakan 

Adsorben Jerami Padi  

Logam kadmium(II) dipipet 40 ml larutan dengan konsentrasi 25 ppm dan diatur 

pHnya menjadi 2 ke dalam erlenmeyer 100 ml. Dalam larutan tersebut kemudian 

ditambahkan adsorben jerami padi sebanyak 0,2 gram yang berukuran 60 mesh. Campuran 

kemudian dikocok dengan memutarnya dengan shaker selama 60 menit. Setelah selesai 

kemudian di saring dan filtrat yang mengandung logam kadmium(II) sisa (yang tidak terserap 

oleh adsorben jerami padi) diukur dengan menggunakan AAS. Dengan prosedur yang sama, 

pH kemudian ditingkatkan menjadi  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. 

Penentuan Kapasitas Adsorpsi Maksimum Jerami Padi Terhadap Ion Logam 

Kadmium(II) dengan Persamaan Isotherm Freundlich 

Larutan kadmium(II) dengan konsentrasi berturut-turut 10, 15, 20 dan 25 ppm dengan 

volume 40 ml dan pH optimum berdasarkan hasil pada perlakuan pengaruh pH dicampur 

dengan jerami padi sebanyak 0,2 gram. Erlenmeyer 100 ml yang berisi campuran tersebut, 

dikocok dengan memutarnya dengan shaker selama 60 menit. Setelah selesai kemudian di 

saring dan filtrat yang mengandung logam kadmium(II) sisa (yang tidak terserap oleh 

adsorben jerami padi) dianalisis kadar ion kadmium(II) dengan menggunakan alat 

AAS.Analisis Data 

Analisis data hasil pengujian dengan adsorben jerami padi untuk mengetahui 

konsentrasi kadmium(II) yang tersisa dengan menggunakan AAS yang digunakan untuk 

menghitung adalah % efisiensi (ion logam Cd(II) yang teradsorbsi oleh adsorben jerami 

padi): 

% efisiensi= (Ci-Ct) / Ci X 100% 

Keterangan: 

Ci = Konsentrasi awal larutan sebelum di adsorpsi 

Ct = Konsentrasi akhir larutan setelah di adsorpsi 

Efisiensi = kemampuan penyerapan ion logam dalam larutan 
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Untuk menentukan persamaan isoterm adsorpsi Freundlich dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut. 

x/m  =  k c
1/n 

c adalah konsentrasi kesetimbangan larutan (mg/L), k dan n merupakan konstanta, x/m 

disebut juga sebagai kapasitas/daya serap adsorpsi (mg/g) 

Apabila dilogaritmakan, persaman akan menjadi: 

Log  x/m = log k + 1/n log c 

Bila dibuat kurva log x/m terhadap log c akan diperoleh persamaan linier dengan intersep log 

k dan kemiringan 1/n, sehingga nilai k dan n dapat dihitung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penentuan Konsentrasi Larutan NaOH Optimum Terhadap Penyerapan Logam 

Kadmium(II) oleh Adsorben Jerami Padi 

 

Tabel 1.Hasil penentuan konsentrasi larutan NaOH optimum terhadap adsorpsi logam 

kadmium(II) oleh adsorben jerami padi 

No. 
Konsentrasi 

NaOH 

Konsentrasi 

Awal 

Konsentrasi 

Akhir 

Efisiensi 

(%) 

1 1% 25 ppm 0,998 ppm 
96,01 

2 3% 25 ppm 0,408 ppm 98,37 

3 5% 25 ppm 0,370 ppm 98,52 

4 7% 25 ppm 0,657 ppm 97,37 

5 9% 25 ppm 0,925 ppm 96,3 

6 11% 25 ppm 1,232 ppm 95,07 

 

Berdasarkan data pada tabel 2, maka dibuatlah grafik yang menggambarkan pengaruh 

konsentrasi larutanNaOH optimum dengan efisiensi penyerapan terhadap adsorpsi ion logam 

kadmium(II) oleh adsorben jerami padi sepertidibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Konsentrasi larutanNaOH optimum dengan efisiensi penyerapan terhadap adsorpsi 

ion logam kadmium(II) 

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa efisiensi penyerapan terbaik pada adsorben 

jerami padi dengan konsentrasi larutanNaOH 5% yaitu sebesar 98,53%. Hal ini dikarenakan 

jumlah aktivator yang ditambahkan akan mempercepat ataupun memperlambat penyerapan 

larutan uji. Konsentrasi larutan NaOHoptimum mampu membuka rongga selulosa semakin 

membesar sehingga proses adsorpsi berjalan dengan baik. Jika dibandingkan dengan 

konsentrasi NaOH 1% dan 3%, larutan kadmium(II) mampu terserap sebesar 96,01% dan 
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98,37%. Hal ini ditunjukkan dengan kurva pada gambar 8 yaitu efisiensi penyerapan semakin 

naik terus sebelum mencapai maksimum. Pada konsentrasi NaOH 5% sudah mencapai 

maksimum maka pada konsentrasi NaOH 7%, 9% dan 11% larutan kadmium(II) mampu 

terserap adsorben jerami padi semakin menurun yaitu sebesar berturut-turut 97,37%, 96,3% 

dan 95,07%. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi NaOH 1%, 3%, 7%, 9% dan 11% tidak 

mampu membuka rongga selulosa secara maksimal. Sehingga proses adsorpsi tidak berjalan 

dengan baik. 

Selulosa mempunyai potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai penjerap 

karena gugus OH yang terikat dapat berinteraksi dengan komponen adsorbat. Adanya gugus 

OH, pada selulosa dan hemiselulosa menyebabkan sifat polar pada adsorben tersebut. Dengan 

demikian selulosa dan hemisellulosa lebih kuat menjerap zat yang bersifat polar daripada zat 

yang kurang polar. Mekanisme penjerapan yang terjadi antara gugus –OH yang terikat pada 

permukaan dengan ion logam yang bermuatan positif (kation) merupakan mekanisme 

pertukaran ion. Reaksi ikatan selulosa dengan ion logam kadmium(II) sebagai berikut ( 

Yanuar H, dkk, 2009): 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2. Ikatan Selulosa Adsorben Jerami Padi dengan Logam Kadmium(II) 

Jerami padi mengandung komponen utama karbohidrat (selulosa dan hemiselulosa), 

lignin dan silika. Keberadaan lignin akan menurunkan proses adsorpsi. Hal ini karena 

keberadaan lignin akan menghalangi proses transfer ion, dalam hal ini timbal ke sisi aktif 

adsorben. Larutan NaOH digunakan sebagai pelarut bertujuan untuk memisahkan selulosa 

dan lignin. Ion OH
-
 dari NaOH akan memutuskan ikatan-ikatan dari struktur dasar lignin 

sehingga lignin akan mudah larut (Safrianti I,dkk,2012).  

Indikasi terlarutnya lignin dapat ditandai dengan berkurangnya berat adsorben jerami 

padi setelah dilakukan aktivasi dengan larutan NaOH. Berat adsorben sebelum diaktivasi 

sebanyak 2 gram dan setelah diaktivasi seberat 1 gram. Hal ini mengindikasikan bahwa 

proses aktivasi berjalan dengan baik. Reaksi pemutusan ikatan lignin dan selulosa dapat 

dilihat pada Gambar 12. (Fengel dan Wegener,1995).  

 
Gambar 3. Mekanisme pemutusan ikatan antara lignin dan selulosa menggunakan NaOH 

 

Hasil Penentuan Pengaruh pH Terhadap Adsorpsi Ion Logam Kadmium(II) 

Menggunakan Adsorben Jerami Padi 

Penentuan pH optimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 dan 10 dengan konsentrasi aktivator optimum dari adsorben jerami padi yaitu NaOH 5%. 

Banyaknya masing-masing adsorben yang digunakan adalah 0,2 gram dan konsentrasi larutan 

kadmium yaitu 25 ppm sebanyak 40 ml. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil sesuai 

dengan tabel 2 dibawah ini: 
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Tabel 2.Hasil penentuan pH optimumterhadap penyerapan logam    kadmium(II) oleh 

adsorben jerami padi 

No. pH Konsentrasi Awal Konsentrasi Akhir Efisiensi (%) 

1 2 25 ppm 3,4651 ppm 86,14 

2 3 25 ppm 3,4061 ppm 86,38 

3 4 25 ppm 3,1614 ppm 87,35 

4 5 25 ppm 3,2295 ppm 87,08 

5 6 25 ppm 3,1438 ppm 87,43 

6 7 25 ppm 2,6392 ppm 89,44 

7 8 25 ppm 0,3514 ppm 98,59 

8 9 25 ppm 0,1559 ppm 99,38 

9 10 25 ppm 0,2732 ppm 98,91 

Berdasarkan data pada tabel 2, maka dibuatlah grafik yang menggambarkan pengaruh 

pH dengan efisiensi penyerapan ion logam kadmium(II) oleh adsorben jerami padi 

sepertidibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.Pengaruh pH dengan efisiensi penyerapan ion logamkadmium(II) oleh adsorben 

jerami padi 

Kondisi pH optimum pada larutan kadmium(II) dilakukan karena pH mempengaruhi 

gugus-gugus fungsional dari dinding adsorben jerami padi yang berperan aktif dalam proses 

penyerapan logam berat sehingga pH merupakan parameter yang penting dalam adsorpsi ion 

logam dalam larutan (Volesky, 1990).  

Adsorpsi pada pH 2 menghasilkan adsorpsi yang sangat rendah yaitu 86,14%. Hal ini 

dikarenakan pada keadaan pH yang rendah permukaan adsorben dikelilingi oleh ion hidrogen 

(H
+
)). Dalam kondisi asam permukaan adsorben juga bermuatan positif yang akan 

menyebabkan terjadinya tolakan antara permukaan adsorben dengan ion logam kadmium 

sehingga adsorpsinya pun menjadi rendah (Jatmiko, 2005). Penurunan pH larutan akan 

meningkatkan konsentrasi ion H
+
 dalam larutan sehingga akan berikatan dengan gugus 

hidroksil dalam selulosa membentuk OH2
+
 (-CH2OH2

+
) dan berakibat menurunkan situs 

negatif adsorben sehingga menyebabkan tolakan dengan ion-ion logam (Akaninwor, dkk, 

2007) seperti dalam reaksi: 

 
Gambar 5.Konsentrasi ion H

+
 dalam larutan berikatandengangugus hidroksil dalam selulosa 
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Pada pH 9 dapat dinyatakan bahwa ion logam Cd(II) yang teradsorpsi oleh adsorben 

jerami padi telah mengalami kejenuhan. Sehingga pada pH setelah pH 9 adsorpsi mulai 

menurun. Hal ini disebabkan karena di dalam larutan banyak mengandung ion-ion OH
-
, 

sehingga ion logam Cd(II) akan cenderung berikatan dengan ion ion OH, membentuk 

kadmium hidroksida Cd(OH)2 yang mengendap. Pengendapan ini akan mempengaruhi 

interaksi adsorben dengan ion logam Cd(II) dalam larutan, dimana semakin banyak ion 

Cd(II) yang lebih dulu mengendap maka ion Cd(II) dalam larutan semakin berkurang atau 

dengan kata lain akibat harga Ksp Cd(OH)2 dalam larutan sehingga logam tidak dapat 

teradsorpsi (Widihati, dkk, 2010). Harga Ksp Cd(OH)2 pada suhu 25  adalah 7,2 x 10
-15

 

sehingga secara teoritis logam kadmium akan mengendap sebagai Cd(OH)2 pada pH 9,28 

(Krismastuti F. S. H, dkk, 2008). Reaksi Cd(OH)2 berikut ini: 

Cd
2+

(aq) + 2OH
-
(aq)         Cd(OH)2(s) 

Hasil Penentuan Kapasitas Adsorpsi Maksimum Jerami Padi Terhadap Ion Logam 

Kadmium(II) dengan Persamaan Isotherm Freundlich 

Penentuan kapasitas adsorpsi maksimum jerami padi terhadap ion logam kadmium(II) 

dengan persamaan Isotherm Freundlich menggunakan larutan NaOH optimum yaitu larutan 

NaOH 5% dan pada pH optimum yaitu pH 9 dilakukan dengan alat analisis AAS merk 

Varian type AA240. Larutan uji yang digunakan adalah larutan logam Kadmium(II) 5, 10, 

15, 20, 25 ppm dengan massa adsorben jerami padi 0,2 gram. Hasil perhitungan seperti 

terlihat pada tabel 4: 

 

Tabel 4.  

Perhitungan x/m, log c dan log x/m pada adsorpsi Isotherm Freundlich ion logam 

kadmium(II) oleh adsorben jerami padi 

 

No

. 

Konsentrasi Kadmium(II) 

(ppm) x/m 

(mg/g) 

Log 

C 

Log 

x/m  
Awal 

Akhir 

(c) 

Teradsorpsi 

 (x) 

1 10 0,017 9,983 49,92 -1,77 1,69 

2 15 0,086 14,914 74,57 -1,07 1,88 

3 20 0,231 19,769 98,85 -0,64 1,99 

4 25 0,273 24,727 123,64 -0,57 2,09 

 

Berdasarkan data pada tabel 4, maka dibuatlah grafik yang menggambarkan hubungan 

antara konsentrasi larutan terhadap kapasitas ion logam kadmium(II)  yang teradsorpsi oleh 

adsorben jerami padi ditunjukkan pada gambar 6 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hubungan antara konsentrasi larutan terhadap kapasitasiologam   kadmium(II)  

yang teradsorpsi 
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Gambar 6 menujukkan bahwa semakin besar konsentrasi dari ion logam kadmium(II) 

maka semakin besar pula kapasitas yang teradsorpsi oleh adsorben jerami padi. Untuk 

konsentrasi 10 ppm dari larutan ion logam kadmium(II), kapasitas ion logam kadmium(II) 

yang teradsorpsi adalah 49,92 mg/g oleh 0,2 gram adsorben jerami padi, untuk konsentrasi 15 

ppm sebesar 74,57 mg/g dan konsentrasi 20 ppm sebesar 98,85 mg/g oleh 0,2 gram adsorben 

jerami padi. Kapasitas terbesar dari ion logam kadmium(II) teradsorpsi oleh adsorben jerami 

padi adalah pada konsentrasi 25 ppm yaitu sebesar 123,64 mg/g ion logam kadmium(II) yang 

terserap oleh 0,2 gram adsorben jerami padi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa semakin besar konsentrasi larutan, semakin banyak jumlah zat terlarut yang dapat 

diadsorpsi sehingga tercapai kesetimbangan tertentu, dimana laju zat yang diserap sama 

dengan zat yang dilepas dari adsorbent pada suhu tertentu. 

Dari tabel 4 maka dilakukan pemetaan grafik menggunakan excel dengan memplotkan 

harga log x/m versus log c untuk mendapatkan persamaan Freundlich. Hasil pemetaan 

dengan grafik dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Persamaan Adsorpsi Isotherm Freundlich dari log x/mversus log c 

 

Berdasarkan grafik pada gambar 7 didapat persamaan adorpsi Isotherm Freundlich 

dapat diterapkan pada proses adsorpsi ion logam kadmium(II) dengan dibuktikan mempunyai 

harga koefisien determinasi R
2

 0,9 (mendekati angka 1) yaitu sebesar 0,961 sebagai 

berikut: 

y = 0,304x + 2,221  

log x/m = 1/n log c + log k 

Dari persamaan adsorpsi Isotherm Freundlich diatas didapat harga konstanta seperti 

terlihat pada tabel 5 dibawah ini: 

 

Tabel 5. Harga konstanta Isotherm Freundlich ion logam kadmium(II) oleh adsorben jerami 

padi 

Isotherm Freundlich Konstanta Harga 

k 166,34 

n 3,29 

 

Isotherm freundlich merupakan isotherm yang paling umum digunakan dan dapat 

mencirikan proses adsorpsi yang lebih baik. Isotherm ini menggambarkan hubungan antara 

sejumlah komponen yang teradsorpsi per unit adsorben dan konsentrasi komponen tersebut 

pada kesetimbangan. 

Koefisiensi adsorpsi pada penelitian ini menurut persamaan isotherm Freundlich 

adalah k = 166,34 dan nilai intensitas adsorpsi (1/n) adalah 0,304 sehingga nilai n diperoleh 

3,29. Menurut Malik (2002), Koefisien adsorpsi k secara kasar dapat digunakan sebagai 

indikator kapasitas adsorpsi dan 1/n adalah intensitas adsorpsi. Secara umum, semakin tinggi 

nilai k, semakin tinggi juga kapasitas adsorpsi. Sementara, nilai eksponen 1/n memberikan 
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indikasi yang mendukung adsorpsi, nilai n>1 merupakan adsorpsi yang disukai. Hasil 

perhitungan menunjukkan kapasitas adsorpsi maksimum adalah 123,64 mg/gram.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pada konsentrasi NaOH 5% ion logam kadmium(II) dapat teradsorpsi dengan optimum 

oleh adsorben jerami padi yakni dengan efisiensi penyerapan sebesar 98,52%. 

2. Penyerapan ion logam kadmium(II) oleh adsorben jerami padi didapatkan pengaruh pH 

optimum dengan efisiensi penyerapan sebesar 99,38% yaitu pada pH 9. 

3. Kapasitas adsorpsi ion logam kadmium(II) maksimum dengan metode adsorpsi 

persamaan Freundlich oleh adsorben jerami padi sebesar 123,64 mg/gram pada 

konsentrasi 25 ppm dengan nilai R
2
 = 0,961, nilai k = 166,34 dan n = 3,29.  
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ABSTRACT  

The isolation and characterization of a flavonoid compound obtained 

from the kapok plant leaves (Ceiba pentandra L,) have been done.This 

study was aimed to isolate and characterize a flavonoid compound 

obtained from the kapok plant leaves. The sampel was macerated 

using MeOH and the extract was fractioned using gradient elution 

from n-hexane and ethyl acetate. Separation of fraction was 

performed coloumn chromatography (silica gel, EtOAc-MeOH). The 

characteristic of a compound was a brownish-white, m.p. 263,3-

263,8
o
C. Qualitative test showed that the compound was grouped as 

flavonol (positive to 10% NaOH concentrated H2SO4 and Mg-HCl). In 

addition, the staining test on TLC showed that the compound could be 

aglycone-flavon. The UV-Vis, FT-IR spectrum indicated the isolated 

compond was flavone with hydroxyl group at C-3 namely 3-

hidroksiflavon. 

 

Keywords: Ceiba pentandra L, flavonoid, colomn chromatography, thin layer 

chromatography, maceration.  

 

PENDAHULUAN  

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah pada sumber daya alam hayati. 

Kekayaan ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, antara lain 

bahan baku industri, pangan dan sebagai obat. Banyak jenis tumbuhan yang sudah 

dimanfaatkan sejak lama sebagai obat-obatan tradisional tapi belum diketahui senyawa kimia 

yang terkadung di dalamnya (Manjang, 1985). 

Penggunaan tumbuhan sebagai obat berkaitan dengan kandungan kimia tumbuhan 

tersebut terutama zat bioaktif. Senyawa bioaktif dapat ditemukan pada bunga, daun, akar, dan 

batang. Senyawa bioaktif yang terdapat dalam tumbuhan merupakan senyawa metabolit 

sekunder seperti golongan alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, dan saponin (Kusuma, 

1988). 

Senyawa metabolit sekunder mempunyai peranan penting bagi tumbuhan untuk 

kelangsungan produksi tumbuhan itu sendiri seperti sebagai pertahanan hidup dan lain- lain. 

Menurut analisis filogenetik dan sistematik yang didasarkan pada karakter makroskopi dan 

mikroskopi menyatakan bahwa senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam satu 

anggota famili tumbuhan mempunyai sturuktur senyawa yang hampir sama (Wink, M. 2003). 

Flavonoid merupakan senyawa fenolik yang telah banyak diisolasi dari tumbuhan dan 

lebih dari 8000 jenis senyawa flavonoid yang telah diketahui strukturnya. Senyawa flavonoid 

termasuk jenis metabolit sekunder yang memperlihatkan keanekaragaman struktur yang 

tinggi, baik sebagai kerangka karbon maupun gugus fungsi yang sekaligus memberikan sifat 

bioaktivatas yang beraneka ragam. Flavonoid bertindak sebagai antioksidan, anti mikroba, 
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fotoreseptor, visual attractor, feeding repellants dan ligt screening. Senyawa flavonoid juga 

menunjukkan aktivitas biologis seperti antialergi, antiviral dan antiinflamantory (Pietta, Pier-

Giorgio. 2000). 

Bagi tumbuhan yang mengandung flavonoid, flavonoid berfungsi dalam pengaturan 

tumbuh, pengaturan fotosintesis, kerja antimikroba dan antivirus, dan kerja terhadap 

serangga. Bagi organisme lain flavonoid merupakan senyawa pereduksi yang baik, 

menghambat reaksi oksidasi, baik secara enzim maupun non enzim. Flavonoid bertindak 

sebagai penampung yang baik radikal hidroksi dan superoksida, dengan demikian melindungi 

lipid membran terhadap reaksi yang merusak. Aktifitas antioksidannya dapat menjelaskan 

mengapa flavonoid tertentu merupakan komponen aktif tumbuhan yang digunakan secara 

tradisional untuk mengobati gangguan fungsi hati (Robinson, 1995). 

Salah satu tumbuhan yang berkhasiat obat adalah daun kapuk (Ceiba pentandra. L), 

tanaman ini termasuk famili Bombaceae yang banyak terdapat di Indonesia. Daun Kapuk 

digunakan untuk pengobatan radang usus, demam, dan batuk berdahak. Selain itu, akar atau 

kulit akar berkhasiat untuk lambung, limpa, antitusif, antiasmatik, merangsang kontraksi 

rahim, mempercepat kelahiran bayi, abortivum, mengurangi keluarnya darah haid, 

mempermudah pembekuan darah, dan merangsang keluarnya air susu ibu (ASI) (Departemen 

Kesehatan RI, 2007). 

Berdasarkan penelitian Wardiyono tahun 2007, daun kapuk mengandung saponin dan 

polifenol. Hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan terhadap kandungan kimia daun Kapuk 

(Ceiba pentandra. L.) menunjukkan bahwa positif mengandung flavonoid. Hal inilah yang 

melatarbelakangi penelitian untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi flavonoid dari daun 

kapuk. 

Penelitian ini dilakukan dengan metoda ekstraksi secara maserasi menggunakan 

pelarut metanol, frasinasi dengan heksana dan etil asetat. Pemisahan dan pemurnian 

komponen kimia dilakukan dengan kromatografi, serta karakterisasi senyawa dengan 

melakukan pemeriksaan secara uji kualitatif dan spektrofotometri IR dan UV-VIS. 

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah usaha pemanfaatan daun 

kapuk ( Ceiba pentandra, L,) secara umum baru sebatas pemanfaatan langsung sebagai obat 

tradisional dalam penyembuhan beberapa penyakit. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih 

lanjut tentang kandungan dan potensi kimia dari daun kapuk. 

Penelitian ini bertujuan mengisolasi dan mengkarakterisasi senyawa flavonoid dari 

daun kapuk ( Ceiba pentandra. L.). 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan dasar yang digunakan adalah daun kapuk yang berasal dari Nagari Kacang 

Kecamatan Singkarak Kabupaten Solok. Sampel didentifikasi sebagai Ceiba pentandra. L 

oleh herbarium Andalas( ANDA). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini daun kapuk 

sebanyak 5 kg, yang sudah dibersihkan dan dirajang halus. Bahan kimia yang digunakan 

berupa pelarut organik yaitu metanol, n-heksana, ETOAC, HCl pekat, serbuk Mg , natrium 

hidroksida, asam sulfat pekat, silika gel, natrium asetat, natrium metoksida, asam borat, kapas 

dan kertas Whatman 3 MM.  

Peralatan yang digunakan adalah satu set alat destilasi, satu set rotary evaporator putar 

heidolp WB 2000, pipa kapiler, plat KLT (silica gel 60 F),corong pisah, kolom kromatografi 

konvensional, lampu UV untuk pengungkap noda model UV GL-58, apparatus titik leleh 

(Gallenkamp), chamber (bejana kromatografi), neraca. Spektroskopi Ultraviolet UV-Vis 

Angilent 8453 dan spektroskopi Inframerah FT-IR Jasco 460 plus. 
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Uji skrining Fitokimia 

 Untuk mengetahui adanya senyawa flavonoid dalam daun(Ceiba pentandra. L), 

dilakukan uji pendahuluan penapisan golongan kimia ekstrak tumbuhan tersebut khususnya 

untuk senyawa flavonoid yaitu:  

0,5 g sampel yang telah dirajang halus diekstrak dengan metanol dan dipanaskan selama 5 

menit dalam tabung reaksi. Ekstrak metanol ditambahkan serbuk Mg, lalu ditambahkan asam 

klorida pekat. Apabila terbentuk warna orange, merah atau kuning berarti positif flavonoid. 

 

Ekstraksi dan fraksinasi 

       Sampel segar yang telah dibersihkan sebanyak 5 kg dirajang halus, dimaserasi dengan 

metanol sampai ampas menunjukkan hasil negatif terhadap uji shinoda tes. Saring dan 

uapkan pelarut dengan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental. Tambahkan air 

panas ke ekstrak kental, disaring sehingga didapat ekstrak berair.(Gritter, R.J. 1991 ). 

       Dengan menggunakan corong pisah, ekstrak berair difraksinasi dengan n-heksana 

beberapa kali sampai diperoleh fraksi berair dan fraksi n-heksana. Fraksi berair difraksinasi 

dengan etil asetat sampai lapisan etil asetat memberikan tes negatif dengan shinoda tes. 

Satukan fraksi etil asetat, kemudian pelarutnya diuapkan dengan rotary evaporator, sampai 

diperoleh ekstrak pekat etil asetat sebanyak 6,8 g. 

 

Pemisahan dan Pemurnian 

        Dari hasil skrining fitokimia dengan menggunakan serbuk Mg dan HCl pekat terhadap 

ekstrak etil asetat daun kapuk menunjukkan bahwa daun kapuk tersebut mengandung 

senyawa flavonoid.  

        Sebelum dilakukan kromatografi kolom, terlebih dahulu terhadap fraksi etil asetat 

dilakukan uji Kromatografi Lapis Tipis ( KLT) untuk menentukan jenis eluen yang memiliki 

pola pemisahan paling baik yang akan digunakan pada kromatografi kolom.  

        Isolasi senyawa flavonoid dari daun kapuk dilakukan dengan metoda kromatografi 

kolom menggunakan silika gel 60 sebagai fasa diam dan etil asetat: metanol sebagai fasa 

gerak berdasarkan teknik “ Step gradient polarity “(SGP). Eluen yang keluar dari kolom 

kromatografi ditampung dalam botol vial 12 ml dan dianalisis dengan KLT. Fraksi-fraksi 

yang memiliki pola dan nilai Rf yang sama digabung dan pelarutnya diuapkan, selanjutnya 

dilakukan pemurnian dengan rekristalisasi. 

       Untuk menguji kemurnian flavonoid hasil isolasi dilakukan dengan KLT dan pengujian 

titik leleh. Untuk menentukan karakterisasi atau golongan senyawa flavonoid hasil isolasi 

dilakukan analisis reaksi warna, kromatografi kertas dua arah (KKT-2A), analisis UV-Vis 

dan FT-IR. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pemisahan ekstrak etil asetat sebanyak 6,8 g dilakukan dengan menggunakan 

kromatografi kolom dengan adsorben silika gel dan fasa gerak etil: metanol (80:20, 70:30, 

60:40, 50;50 v/v). Fraksi-fraksi ditampung sebanyak 12 ml dan terhadap fraksi-fraksi hasil 

kromatografi kolom tersebut dimonitor dengan kromatografi lapis tipis. Selanjutnya fraksi 

dengan pola Rf yang sama digabung dan diuapkan pelarutnya. 

 Dari penggabungan fraksi-fraksi tersebut diperoleh 5 fraksi gabungan yaitu fraksi1, 

fraksi 2, fraksi 3, fraksi 4 dan fraksi 5. Kelima fraksi penggabungan tersebut dilakukan 

skrining fitokimia untuk mengetahui keberadaan senyawa flavonoid dan dari hasil skrining 

fitokimia diperoleh bahwa fraksi 2   menunjukkan hasil positif terhadap pereaksi senyawa 

flavonoid. Selanjutnya terhadap fraksi 2 dilakukan uji kemurnian menggunakan kromatografi 

lapis tipis dengan berbagai fasa gerak yang menunjukkan adanya noda tunggal sehingga 

dapat disimpulkan bahwa  fraksi 2 tersebut adalah murni berupa serbuk kuning kecokletan 
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dengan titik leleh 263,3-263,8 
o
C. Uji kualitatif menunjukkan bahwa senyawa merupakan 

senyawa flavonoid golongan flavon (positif dengan NaOH 10%, H2SO4 pekat dan Mg-HCl) 

hasil ini sesuai dengan yang dikemukakan Finar (1968). Hasil KKT-2A menunjukkan 

senyawa ini diduga adalah flavon, hal ini terlihat dari noda tunggal berwarna lembayung 

gelap dengan sinar UV 365 nm tanpa NH3.Noda terletak pada kromatogram bagian kiri 

bawah dengan Rf 0,82 dengan BAA dan dengan eluen asam asetat 15% tidak bergerak sama 

sekali, hasil ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Markham (1988). 

Dari spektrum UV-Vis, flavonoid hasil isolasi dalam pelarut metanol memberikan 

serapan pada panjang gelombang 269 nm (pita II) dan 321 nm (pita I). Penambahan perekasi 

geser NaOH menyebabkan terjadinya pergeseran batokromik 49 nm pada pita I yaitu dari 321 

nm ke 370 nm, diiringi dengan turunnya intensitas serapan. Hal ini merupakan karakteristik 

OH pada C-3 (Markham, 1988). Penambahan pereaksi geser AlCl3 memberikan serapan pada 

panjang gelombang 277 nm (pita II) dan 335 (pita I), menyebabkan pergeseran batokromik 

sebesar 14 nm terhadap spektrum metanol pada pita I yaitu 321 nm ke 335 nm. Setelah 

penambahan HCl tidak terjadi pergeseran terhadap spektrum AlCl3 pada pita I yaitu 335nm, 

hal ini menunjukan tidak terjadi perubahan terhadap cincin (Markham, 1988). Penambahan 

pereaksi geser NaOAc memberikan serapan pada panjang gelombang 269 nm (pita II) dan 

321 nm (pita I). Tidak ada pergeseran pada kedua pita terhadap spektrum metanol, hal ini 

mempertegas tidak adanya OH pada C-7. Penambahan H3BO3 memberikan serapan pada 

panjang gelombang 269 nm (pita II) dan 323 nm (pita I), tidak terjadi pergeseran sehingga 

tidak adanya o-diOH pada cincin B (Markham, 1988).  

Spektrum inframerah (FT-IR) fraksi 2 pada Gambar 1 memperlihatkan adanya gugus 

fungsi –OH pada serapan 3474 cm
-1

. Hasil ini didukung oleh adanya serapan pada daerah 

1246 cm
-1

 yang menunjukan gugus C-O eter. Selain itu juga terdapat gugus fungsi gugus 

C=C aromatis pada daerah 1504 cm
-1

, sesuai dengan pendapat Sastrohamidjojo (1991). 

Serapan pada daerah 1663 cm
-1

 memberikan ikatan rangkap yang terkonjugasi C=O karbonil, 

sesuai dengan pendapat Brian (1998). 

 

 
Gambar 1. Spektrum FT-IR senyawa hasil isolasi. 
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KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil uraian diatas maka hal yang dapat di ambil kesimpulan yaitu senyawa 

hasil isolasi dari 5 kg daun kapuk (Ceiba pentandra. L) adalah serbuk kuning kecoklatan 

sebanyak 10,4 g, Berdasarkan uji skrining fitokimia, KKT-2A dan analisa spektrum UV-Vis, 

FT-IR kemungkinan senyawa hasil isolasi adalah senyawa flavonoid golongan flavon yang 

memiliki gugus –OH pada C-3.  

 

SARAN 

1. Perlu dilakukan karakterisasi lebih lanjut untuk menentukan struktur dari senyawa 

hasil isolasi dengan melengkapi data 
1
H-NMR, 

13
C-NMR dan Massa. 

2. Melakukan pengujian bioktifitas terhadap senyawa hasil isolasi. 
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ABSTRACT 

8-Hydroxyquinoline or oxine is a complexing agent which can form 

complexes with all the metal ions in the nonpolar state. Because of the 

ability of oxine to form metal-oxinate complexes, it is difficult to 

perform qualitative and quantitative analysis if one sample contains 

many metal ions and then a complex formed is separated by solvent 

extraction for analysis. In this research, optimization analysis of 

Fe(III) ions in complex Fe(III)-oxinate in ethanol without solvent 

extraction using HPLC instrument. The result is a complex formed at 

a concentration of 10 ppm Fe(III) and 0.1 M oxine at pH ≥ 3 with -
max 465 nm and gives good peak on the chromatogram. 

 

Keywords: Oxine, Fe-oxinate, HPLC 

 

PENDAHULUAN 

Logam besi di dalam perairan biasa di temukan dalam bentuk kation Fe(II) dan 

Fe(III). Kation Fe(II) kurang stabil jika dibandingkan dengan kation Fe(III) karena akan cepat 

teroksidasi menjadi kation Fe(III)  (Arpadjan, 2012). Analisa kandungan besi dan spesiasi ion 

besi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu perairan. Oktavia, 

dkk (2008) telah melakukan analisa kandungan Fe(II) dan Fe(III) secara simultan melalui 

pembentukan konpleks dengan asam salisilat dan fenantrolin menggunakan kolom mikro 

pada kromatografi ion. Kandungan logam besi yang melebihi konsentrasi 0,31 mg/L dalam 

sungai dapat menyebabkan bekas karat pada pakaian, porselin, pipa air serta menimbulkan 

rasa yang tidak enak pada air minum yang berasal dari sungai tersebut (Achmad, 2004). 

Penggunaan suatu pengompleks dalam analisis kuantitatif logam menggunakan HPLC 

dapat meningkatkan sensitivitas pemisahan dan selektifitas pemisahan ion logam (Pimrote, 

2012). Logam dapat diubah menjadi senyawa kompleks melalui ekstraksi pembentukan 

khelat netral dalam pelarut organik yang mengandung suatu pengompleks (Day, 2002). 

Salah satu reaksi pengompleksan adalah pembentukan senyawa kompleks khelat 

dengan pereaksi organik, yakni 8-hidroksikuinolin yang sering juga disebut dengan nama 

trivial oksin. Oksin adalah zat yang digunakan secara luas dalam bidang kimia analitik, 

anorganik dan organik sejak tahun 1960-an (Morrison, 1965 dan Stary, 1963). Selanjutnya 

Takeuchi, dkk (2001) juga telah menggunakan oksin sebagai pengompleks dalam penentuan 

magnesium dan aluminium dengan menggunakan HPLC secara fluometrik. 

Pada penelitian ini telah dilakukan penentuan ion Fe(III) dengan menggunakan oksin 

sebagai pengompleks tanpa memisahkan kompleks yang terbentuk. Dengan metode ini telah 

dapat mempermudah dan mempercepat analisis ion Fe(III). 
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KAJIAN LITERATUR 

Besi memiliki nomor atom 26, densitas 7,874 g/cm
3
 (20ºC), konfigurasi elektron [Ar] 

3d
6
 4s

2
, titik leleh 1536ºC, titik didih  2750 ºC, jari-jari atomik 126 pm (bilangan koordinasi 

12), serta kelimpahan dalam kerak bumi 62000 ppm ( Sugiyarto, 2003). Besi murni cukup 

reaktif. Besi cepat teroksidasi oleh udara lembab membentuk besi (III) oksida hidrat (karat). 

Logamnya mudah larut dalam asam mineral. Dengan asam bukan pengoksidasi tanpa udara, 

diperoleh Fe(II). Dengan adanya udara atau bila digunakan HNO3, sejumlah besi menjadi 

Fe(III). Media pengoksidasi yang sangat kuat seperti HNO3 pekat atau asam-asam yang 

mengandung dikromat membuat besi pasif (Cotton, 1989). 

Oksin mempunyai berat molekul 145,15 g/mol dengan rumus molekulnya C9H7ON, 

merupakan senyawa kristal putih dengan titik lebur 74-76ºC. Hampir tidak larut dalam air 

dan eter, tetapi sangat larut dalam alkohol, kloroform, benzena dan larutan asam mineral. 

Oksin merupakan suatu amfoter dalam larutan, karena mempunyai gugus nitrogen dan gugus 

hidroksi fenolik. Reaksi kimia antara oksin dengan logam membentuk senyawa kompleks 

inner, yang mana ion logam membentuk ikatan koordinasi dengan atom Nitrogen (N) atau 

atom oksigen (O) dari gugus karboksil sehingga membentuk lingkar lima yang stabil. 

 

Gambar 21. Struktur Oksin (Day, 2002) 

Ion Fe(III) diekstraksi secara kuantitatif dengan oksin dalam suasana pH antara 1,9 – 

12,5 menghasilkan Fe-Oksinat, dimana kompleks tersebut larut di dalam kloroform dengan 

membentuk warna kuning dan memberikan serapan pada panjang gelombang 470 nm dengan 

spektrofotometer (Stary, 1963). Reaksi antara Fe (III) dengan oksin berlangsung dengan 

persamaan reaksi sebagai berikut : 

Fe
3+

 + 3(HOx) org ↔ (FeOx3) org + 3 H
+ 

Dengan demikian maka konstanta ekstraksi (KD) dan Angka Banding Distribusi (D) 

adalah : 

 

 ,   

Oksin sangat larut dalam alkohol dan alkohol juga dapat larut dengan mudah dalam 

air. Dengan fakta ini muncullah ide, jika oksin dan ion logam dapat membentuk senyawa 

kompleks dalam alkohol, maka tidak diperlukan lagi tahap ekstrasi pelarut untuk memisahkan 

fasa organiknya. Pada penelitian ini dilakukan pembentukan kompleks Fe-oksinat dalam 

etanol sehingga kompleks yang terbentuk dapat diuji langsung menggunakan HPLC. 
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METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan adalah 1 set peralatan HPLC dengan tipe Agilent 1120, 

Spektronik, peralatan gelas, neraca analitik, ultrasonik dan kertas saring. Bahan- bahan yang 

digunakan adalah : aquades, Fe(NO3)3.9H2O, C9H6NOH (Oksin), C2H5OH (Etanol). 

Penentuan Panjang Gelombang Kompleks Fe-Oksinat, Sebanyak 1 mL larutan Fe(III) 10 ppm 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi ditambahkan 3,5 mL oksin 0,1 M yang telah dilarutkan 

dalam etanol. Kompleks yang terbentuk langsung diukur dengan menggunakan Spektronik 

UV-Vis pada panjang gelombang 400 – 600 nm. 

Penentuan kondisi analisa kompleks Fe-Oksinat menggunakan HPLC 

Kompleks Fe-oksinat yang terbentuk selanjutnya diinjeksikan sebanyak 20 l ke 
dalam kolom ODS C18 pada panjang gelombang maksimum menggunakan fasa gerak Etanol 

: Air = 50 : 50 dengan laju alir eluen yaitu 1 mL/menit. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penentuan Panjang Gelombang Kompleks Fe-Oksinat 

Telah dilakukan penentuan panjang gelombang maksimum kompleks Fe-oksinat dengan 

kondisi sebagai berikut ; sebanyak 1 mL larutan Fe(III) 10 ppm dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi ditambahkan 3,5 mL oksin 0,1 M yang telah dilarutkan dalam etanol. Kompleks yang 

terbentuk berwarna kuning. 

Kompleks yang terbentuk tidak dilakukan pemisahan secara ekstraksi pelarut karena 

tidak terdapat perbedaan fasa antara pelarut air dengan pelarut etanol. Dengan metode seperti 

ini maka dimungkinkan untuk menghemat waktu analisa tanpa perlakukan ekstraksi pelarut 

seperti metode pemisahan dengan pembentukan kompleks lainnya. Sehingga kompleks yang 

terbentuk dapat langsung diukur dengan menggunakan Spektronik UV-Vis pada panjang 

gelombang 400 – 600 nm. 

 

Gambar 2. Kurva panjang gelombang kompleks Fe-oksinat. 

Berdasarkan data penentuan panjang gelombang maksimum pada gambar 2 di atas, 

didapatkan bahwa kompleks Fe-oksinat yang terbentuk dalam etanol memberikan panjang 

gelombang maksimum pada rentangan 460-465 nm. Selanjutnya dipilih panjang gelombang 

465 nm sebagai panjang gelombang pada pengukuran dengan HPLC. 

B. Penentuan kondisi analisa kompleks Fe-Oksinat menggunakan HPLC 

Kompleks Fe-oksinat yang terbentuk selanjutnya diinjeksikan sebanyak 20 l ke dalam 
kolom ODS C18 pada panjang gelombang 465 nm menggunakan fasa gerak Etanol : Air = 50 

: 50 dengan laju alir eluen yaitu 0,8 mL/menit. Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa puncak 

dari kompleks Fe-Oksinat muncul pada waktu retensi 2,8 menit. 
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Gambar 3. Kromatogram analisa ion logam Fe(III) dalam bentuk kompleks oksinat;  A) 

Blanko oksin dalam etanol dan B) Kompleks Fe-oksinat. 

Puncak yang dihasilkan mempunyai resolusi yang masih rendah karena masih dempet 

dengan beberapa puncak lainnya yang berasal dari oksin. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kompleks Fe-oksinat dapat terbentuk dalam fasa etanol pada panjang gelombang 

maksimum 460-465 nm.  

2. Kompleks yang terbentuk tidak perlu pemisahan karena tidak ada perbedaan fasa 

antara air dan etanol. 

3. Analisa kualitatif dan kuantitatif dari ion Fe(III) dapat dilakukan secara tidak 

langsung berdasarkan kompleks Fe-oksinat yang terbentuk dengnan menggunakan 

HPLC pada panjang gelombang maksimum 465 nm, fasa gerak etanol:air = 50:50, 

fasa diam ODS C18 dan laju air 0.8 ml/menit. 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian mengenai pembuatan edible film 

antimikroba dari pati buah sukun (Artocarpus altilis) dengan alginat 

menggunakan plasticizer gliserol dan diinkorporasi dengan minyak 

atsiri daun attarasa (Litsea cubeba Lour Pers.). Pembuatan pati 

sukun – alginat dengan perbandingan 4:1, gliserol 20% dan variasi 

konsentrasi minyak atsiri 1%, 2%, 3% dan 4% v/w dari larutan film 

yang terbentuk. Aktivitas antimikroba diuji dengan menggunakan 

metode difusi agar terhadap mikroba Shigella, Salmonella thypii, 

Escherichia coli, Streptococcus mutan, Staphylococcus aereus, 

Candida albicans, dan Saccharomyces cerevisiae. Aktivitas 

antimikroba menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak 

atsiri daun attarasa yang digunakan pada pembentukan edible film 

maka indeks antimikrobanya juga semakin besar. 

 

Kata kunci: minyak atsiri, attarasa, edible film, pati sukun, antimikroba 

 

PENDAHULUAN 

Edible film dapat dibuat dari bahan hidrokoloid dan lemak atau campuran keduanya. 

Edible packaging yang dibuat dari hidrokoloid memiliki beberapa kelebihan diantaranya baik 

untuk melindungi produk terhadap oksigen, karbondioksida, lipida, serta memiliki sifat 

mekanis yang diinginkan dan meningkatkan kesatuan struktural produk. 

Edible film antimikroba adalah pengemas yang dapat mengurangi, mencegah atau 

memperlambat pertumbuhan mikroba patogen di dalam pembungkusan makanan dan bahan 

pengemas. Edible film yang disiapkan dari campuran pati sagu – alginat yang di inkorporasi 

dengan lemongrass oil sebagai bahan antimikroba menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap 

Escheria coli, Salmonella Enteritidis dan Staphilococcus aureus   (Maizura et al., 2008). 

Penelitian mengenai film antimikroba sedang dikembangkan pada saat ini untuk mengontrol 

aktivitas mikroba pembusuk dari makanan yang tidak tahan lama. 

Buah sukun (Atocarpus altilis) mengandung berbagai jenis gizi utama, yaitu 

karbohidrat 78,9 g, lemak 0,8 g, protein 3,6 g dan 302 kal (dalam 100 g bahan) (Tridjaja, 

2003). Buah sukun memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi karena itu sukun merupakan 

salah satu sumber berharga untuk menghasilkan pati. Film yang diperoleh dari pati memiliki 

keunggulan yaitu tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun dan biodegradable 

(Pareta dan Edirisinghe, 2006). Oleh karena kandungan pati  yang tinggi dari buah sukun 

maka  sangat berpotensi untuk digunakan sebagai bahan pembuat edible film.  

 Alginat merupakan polisakarida yang di produksi oleh makroalga laut coklat. Alginat 

sangat potensial sebagai bahan pembentuk biopolimer film atau coating karena sifat 

hidrokoloid. Edible film yang dibuat dari natrium alginat mempunyai kekuatan tarik yang 
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tinggi, fleksibilitas dan ketahanan terhadap robek, dan tak dapat ditembus oleh minyak. 

Edible film alginat cenderung untuk mempunyai permeabilitas terhadap air atau gas yang 

tinggi. Edible film alginat dapat juga dibentuk secara ionotropically pada suhu-kamar, dan 

oleh karena itu maka alginat sangat menguntungkan dalam sejumlah aplikasi pada makanan 

(Brownlee et al. in Rehn, 2009).  Beberapa film yang dibuat dari bahan dasar alginat  antara 

lain film dari pati sagu-alginat yang diinkorporasi dengan lemongrass oil (Maizura et al., 

2008), edible film alginat yang diikorporasi dengan garlic oil  (Pranoto et al., 2005)  serta 

alginat yang dicampur dengan natrium kaseinat-lipid (Fabra dan Amparo, 2008).  

Tanaman Litsea cubeba Lour. Pers. yang tumbuh di Sumatera Utara dikenal dengan 

nama attarasa. Komponen minyak atsiri daun attarasa disusun oleh senyawa monoterpen 

hidrokarbon (32,12%), monoterpen teroksigenasi (27,2%), seskuiterpen hidrokarbon 

(22,89%), lainnya (12,91%) dan seskuiterpen teroksigenasi (3,75%),  komponen utamanya 

adalah sineol (13,97%), -elemen (8,27%), karyophillen (8,04%), linalool (6,94%) dan 
limonen (6,78%). Minyak atsiri dari dari berbagai bagian dari tanaman L. cubeba (akar, 

batang, daun, bunga, alabastrum, buah) telah diuji dan memiliki kemampuan sebagai anti 

bakteri alami untuk mencegah pertumbuhan dari bakteri B. Subtilis, E. coli, E. faecalis, M. 

albicans, P. aeruginos, dan A. aereus dan bisa menjadi sumber obat yang  berpotensi (Wang 

dan Liu, 2010). 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam penelitian ini akan  dibuat edible film 

dengan memanfaatkan pati dari buah sukun dan alginat yang diinkorporasi dengan minyak 

atsiri daun attarasa sehingga diharapkan akan diperoleh edible film yang menunjukkan 

aktivitas sebagai antimikroba. 

 

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan-Bahan 

Daun attarasa (Litsea cubeba Lour. Pers) dari Simalungun, Sumatera Utara, beberapa spesies 

mikroba (Shigella, Salmonella thypii, Escherichia coli, Streptococcus mutan, dan 

Staphylococcus aereus, Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae.), pati sukun, alginat, 

Na2SO4 anhidrat, Media Nutrient Agar (NA), Potato Dextrose Agar (PDA), Mueller Hinton 

Agar (MHA) 

 

Ekstraksi Pati dari Buah Sukun 

Pati sukun dibuat dari buah sukun yang sudah tua. Buah sukun dikupas bersih dan diblender. 

Ditambahkan air untuk melarutkan tepung dan memisahkannya dari ampas. Penyaringan 

dilakukan berulang kali hingga seluruh pati larut. Pati dibiarkan mengendap dengan 

memperhatikan lapisan air bagian atasnya. Semakin jernih air berarti pengendapan semakin 

baik. Setelah air endapan dibuang, pati dikeringkan pada suhu 45ºC selama 24 jam. 

 

Isolasi Minyak Atsiri dari daun attarasa (Litsea cubeba Lour. Pers) 

Daun attarasa (Litsea cubeba Lour. Pers)   yang sudah dihaluskan  dimasukkan kedalam labu 

destilasi dan didestilasi dengan menggunakan alat stahl selama 7 jam. Destilat yang diperoleh 

merupakan campuran minyak dengan air yang selanjutnya dipisahkan dalam corong pisah. 

Fase minyak yang diperoleh kemungkinan masih bercampur dengan sedikit air, kemudian 

ditambahkan natrium sulfat anhidrat dan didekantasi. Minyak atsiri yang diperoleh diukur 

volumenya dan diuji aktivitas antibakterinya (Parwata & Fanny, 2008). 

 

Pembuatan Edible Film Pati Sukun-Alginat-Gliserol-Minyak Atsiri 

Larutan film dibuat dengan campuran pati sukun dan natrium alginat  dengan perbandingan 

4:1 berdasarkan berat total (5 g) dan gliserol 20% dalam 100 ml air suling. Minyak daun 
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attarasa (Litsea cubeba lour. Pers) diencerkan hingga konsentrasi 10% dengan etanol 95% 

dan kemudian diinkorporasi dalam larutan film dengan perbedaan konsentrasi (1%, 2%, 3% 

dan 4% v/w dari larutan film yang terbentuk). Campuran dipanaskan pada suhu 85ºC dan 

diaduk dengan menggunakan magnetik stirrer selama 45 menit, kemudian didinginkan pada 

suhu kamar. Larutan dituang pada plat kaca dengan ukuran 20 x 20 cm, dikeringkan dengan 

oven pada suhu 40ºC selama 24 jam. Film berupa lapisan tipis yang terbentuk  selanjutnya 

diuji aktivitas antibakteri dan sifat-sifat fisiknya (Maizura et al., 2008). 

 

Uji Aktivitas Antimikroba Edible Film Pati Sukun-Alginat-Gliserol-Minyak Atsiri. 

Uji aktivitas antibmikroba dari film dilakukan dengan metode difusi agar. Film dipotong 

menjadi bentuk cakram dengan diameter 6 mm dan dan diletakkan di atas permukaan media 

Mueller Hinton Agar (MHA) yang telah di inokulasi dengan isolat mikroba uji.  Isolat 

mikroba yang diuji adalah Shigella, Salmonella thypii, Escherichia coli, Streptococcus 

mutan, Staphylococcus aereus, Candida albicans, dan Saccharomyces cerevisiae. Media 

yang telah diinokulasi tersebut selanjutnya  diinkubasi pada suhu 37ºC selama 24 jam. Diukur 

indeks antimikrobial berdasarkan besarnya diameter zona bening yang terbentuk disekitar 

cakram (Maizura et al., 2008). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis mikroba yang terdapat dalam makanan meliputi bakteri, kapang/jamur dan ragi serta 

virus yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan seperti 

penampilan, tekstur, rasa dan bau dari makanan. Mikroba yang diuji pada penelitian ini terdiri 

dari bakteri gram positif (S. mutan, S. aereus), bakteri gram negatif (shigella, S. thypii, E. 

coli), ragi (S. cerevisiae) dan jamur (C. albicans). Pengujian aktivitas antimikroba dilakukan 

dengan metode difusi agar, metode ini merupakan analisis pendahuluan untuk menguji 

adanya aktivitas antimikroba, dimana pertumbuhan mikroba akan dihambat oleh minyak 

atsiri yang terdapat pada cakram yang diletakkan diatas agar. Metode ini memerlukan waktu 

yang lebih singkat dan pengujian hanya secara kualitatif. 

Dari hasil analisa GC-MS minyak atsiri daun attarasa menunjukkan ada 16 senyawa 

yang terdeteksi dan diperkirakan terdiri dari 69,73% senyawa hidrokarbon teroksigenasi dan 

30,27% senyawa hidrokarbon.   Komponen utamanya (>3%) adalah 1,8-Sineol (50,65%), 

alpha-terpineol (14,34%), sabinen (12,45%), alpha-pinen (4,81%) dan beta-pinen (3,93%). 

Minyak atsiri daun attarasa pada konsentrasi 5% telah dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba shigella, S. thypii, E. coli, S. mutan, S. aereus, dan C. albicans, kecuali pada S. 

cerevisiae. Aktivitas antimikroba menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak 

atsiri daun attarasa yang digunakan maka indeks antimikrobanya juga semakin besar (Zuhra, 

2011). Kemampuan minyak atsiri daun attarasa sebagai antimikroba disebabkan karena 

tingginya kadar senyawa hidrokarbon teroksigenasi dan adanya senyawa-senyawa yang aktif 

sebagai antimkroba, misalnya 1,8 sineol, α-terpineol, α-pinen, dan β-pinen. Senyawa-

senyawa ini mengandung gugus OH yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan sisi aktif 

enzim mikroba yang menyebabkan deaktivasi enzim sehingga pertumbuhan mikroba akan 

terhambat. 

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Parwata dan Fanny (2008) bahwa turunan fenol 

berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses adsorpsi yang melibatkan ikatan hidrogen. 

Pada kadar rendah terbentuk kompleks protein dengan ikatan yang lemah dan segera 

mengalami peruraian dikuti penetrasi ke dalam sel dan meyebabkan presipitasi serta 

denaturasi protein. Pada kadar tinggi turunan fenol menyebabkan koagulasi protein dan sel 

membran mengalami lisis dan menyebabkan kematian sel. 
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Beberapa komponen minyak atsiri telah dilaporkan memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri dan antijamur, seperti linalool, 1,8 sineol, α-terpineol, terpinen-4-ol, α-pinen, β-

pinen, β-karyophillen, α-phelandren, ρ-simen, dimana secara in vitro telah menunjukkan 

aktivitas melawan bakteri Salmonella sp, Escherchia. coli, Bacillus sp, Staphyloccocus. 

Aereus, Vibrio parahaemolyticus, Fusarium sp (Randrianarivelo et al., 2009).   

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa minyak atsiri daun attarasa yang diikorporasi ke 

dalam film pati sukun –alginat pada konsentrasi 1% telah dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba shigella, S. thypii, E. coli, S. mutan, S. aereus, dan C. albicans, dan S. cerevisiae. 

Aktivitas antimikroba menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri daun 

attarasa yang digunakan pada pembentukan edible film maka indeks antimikrobanya juga 

semakin besar.  

 

 
Gambar 1. Aktivitas Antimikroba Film Pati Sukun-Aginat-Minyak Atsiri   

 

Dari uji antimikroba terhadap film pati sukun – alginat – miyak atsiri daun attrasa 

dengan berbagai konsentrasi hasilnya indeks antimikroba film menunjukkan hasil yang lebih 

kecil bila dibandingkan dengan hasil uji terhadap minyak atsiri daun attarasa, hal ini 

kemungkinan disebabkan karena minyak atsiri yang merupakan bahan antimikroba telah 

terperangkap didalam film pati sukun – alginat sehingga sulit untuk berdifusi ke permukaan 

dan membentuk zona bening. Luas wilayah bening merupakan petunjuk kepekaan 

mikroorganisme terhadat zat antimikroba. Selain itu luas wilayah juga berkaitan dengan 

kecepatan berdifusi antimikroba dalam medium.  

\ 

KESIMPULAN 

Komponen utama minyak atsiri daun attarasa adalah 1,8-Sineol (50,65%), alpha-terpineol 

(14,34%) yang tergolong senyawa hidrokarbon teroksigenasi, dimana senyawa ini dapat 

bersifat sebagai antimikroba. Semakin besar konsentrasi minyak atsiri yang diinkorporasi 

kedalam edible film pati sukun – alginat maka indeks antimikrobanya juga semakin besar 

terhadap mikroba shigella, salmonella thypii, escherichia coli, streptococcus mutan, dan 

staphylococcus aereus, candida albicans, saccharomyces cerevisiae. 
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ABSTRAK 

Aspergillus spp is one of the local strains of fungi producing cellulase 

has been isolated from orange peel. Cellulase enzymes can hydrolyze 

β-1,4 glycosidic bonds in polysaccharides cellulose into simple 

molecules such as glucose. Cellulase enzyme production by 

microorganisms can be influenced by several factors, such as genetic 

factors (internal) and fermentation conditions (external). One example 

is the effect of variation of external factors inducer compound 

(inducer) in media production. In this research, optimization of the 

production of cellulase enzymes from Aspergillus fumigatus and 

Aspergillus SP2 TT KP with variations in the type of inducer (CMC, 

glucose, sucrose, maltose, cellobiose, CMC + Glucose, CMC + 

sucrose, maltose + CMC and CMC + cellobiose). Cellulase enzyme 

activity was determined using the Nelson-Somogyi with substrates 

carboxymethyl cellulose (CMC). Cellulase enzyme activity resulting 

from the fungus Aspergillus fumigatus and Aspergillus SP2 KP TT 

constitutive and inductive. The highest activity of cellulase enzymes 

from Aspergillus SP2 TT obtained in media production with CMC + 

Glucose inducers of 45,30x10-3 U / mL, whereas KP Aspergillus 

fumigatus is the inducer CMC + Maltose the value of the activity of 

25,89x10-3 U / mL. 

 

Keyword: Aspergillus,  Selulase, Termotoleran, Induser 

 

PENDAHULUAN 

Beberapa mikroorganisme terutama dari kelompok jamur memiliki kemampuan untuk 

menghidrolisis selulosa alami melalui aktivitas selulase yang dimilikinya. Enzim selulase 

memiliki aplikasi yang luas dan sangat potensial digunakan dalam berbagai industri (Acharya 

dkk., 2008). Selulase adalah suatu enzim yang mampu menguraikan selulosa dengan cara 

menghidrolisis ikatan β-1,4 glikosidik menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu monomer 

glukosa. 

Salah satu yang dapat menghasilkan selulase adalah dari spesies Aspergillus.Spesies 

Aspergillus dapat tumbuh pada kondisi psikofilik (0-30 °C), mesolifik (15-40 °C), termofilik 

(40-70 °C), dan termotoleran (20-50 °C).Hasil penelusuran literature, ternyata spesies yang 

termotoleran seperti Aspergillus furnigatus memproduksi enzim pada suhu 50°C dan waktu 

inkubasi 3 hari (Cooney dan Emerson, 1964). Salah satu spesies strain local termotoleran 

adalah spesies dari Aspergillusspp hasil isolasi dari kulit jeruk yang diperoleh dari 

perkebunan jeruk yang terdapat di Bangkinang (Harahap, 2009). 

Produksi enzim dari suatu mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh factor internal 

(faktor genetik) dan faktor eksternalnya (kondisi fermentasi).Faktor eksternal antara lain 

faktor suhu, pH, senyawa penginduksi, sumber karbon dan lain-lain.Induser yang dapat 

mailto:leha_rn@yahoo.com
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digunakan untuk menghasilkan enzim selulase pada mikroorganisme yaitu selulosa dan 

selobiosa, senyawa ini dapat juga digunakan sebagai sumber karbon oleh mikroorganisme itu 

sendiri (Goodnough, 1989). 

Biosintesis selulase sangat dipengaruhi oleh adanya induser untuk menginduksi 

ekspresi gen selulase sekaligus dapat digunakan sebagai sumber karbon oleh mikroba 

penghasil selulase. Jenis induser dan sumber karbon yang berbeda dalam media produksi dari 

jamur Aspergillus spp diduga akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pembelahan 

sel dan sekaligus akan mempengaruhi konsentrasi enzim selulase dan aktivitas yang 

dihasilkan. Berdasarkan informasi di atas akan dilakukan penelitian untuk produksi enzim 

selulase dari Aspergillus sppmenggunakan variabel jenis induser yang berbeda. 

 Enzim selulase yang digunakan oleh berbagai industri kebanyakan masih impor, 

sehingga memerlukan pengembangan untuk mendapatkan enzim selulase dari strain 

lokal.Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan produktivitas enzim selulase yang 

dihasilkan oleh Aspergillus spp termotoleran strain lokal ini untuk mengoptimalisasi produksi 

enzim selulasenya. Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi variable jenis induser (CMC, 

glukosa, sukrosa, maltose, selobiosa,CMC+glukogen, CMC+sukrosa, CMC+maltose dan 

CMC+selobiosa) yang diduga dapat mempengaruhi produksi enzim selulase, Produksi 

menggunakan suhu optimal 45°C hasil dari penelitian Miranti 2012. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menginduksi pembentukan enzim selulase dengan 

aktivitas enzim maksimal dari jamur Aspergillus spp termotoleran. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Pengertian Jamur Aspergillus 

 Aspergillus adalah salah satu jamur yang dapat ditemukan dari tanah, udara, air, 

rempah-rempah, kapas, buah-buahan, gandum, jagung, beras, kopi, teh serta cokelat (Gandjar 

dkk, 1999).Aspergillus terdapat di alam sebagai saprofit, oleh karena itu hamper semua bahan 

dapat ditumbuhi jamur tersebut, terutama di daerah trofik dengan kelembaban yang tinggi. 

 Aspergillus sering digunakan dalam fermentasi makanan.Seperti kelompok 

Aspergillus oryzae digunakan dalam fermentasi tahap pertama dalam pembuatan kecap dan 

tauco. Jenis lain adalah Aspergillus niger, yang digunakan dalam produksi asam sitrat, asam 

glukonat dan enzim. Namun, beberapa Aspergillus juga sering menyebabkan kerusakan 

makanan, misalnya Aspergillus repens. (Waluyo, 2004). Menurut tinjauan umum Aspergillus 

diklarifikasikan sebagai berikut: 

 

Divisi  : Fungsi imperfecti 

 Sub kelas : Hyphomyces 

 Ordo  : Monoliales 

 Famili  : Monoleaceae 

 Genus  : Aspergillus 

 (Dwijoseputro, 1984)   

Aspergillus spp yang berpotensi menghasilkan selulase dapat mengkatalisis 

penguraian dari limbah pertanian yang mengandung selulosa (komponen utama dinding sel 

tanaman), sehingga limbah tersebut dapat diubah menjadi produk yang bernilai ekonomis 

tinggi yaitu glukosa. Glukosa ini kemudian juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk 

produksi alkohol (Yinbo dkk, 2006., Usama dkk, 2008). 

Penelusuran literatur, beberapa variasi dari Aspergillus dapat menghasilkan enzim selulase, 

seperti Aspergillus niger dengan sumber karbon selulosa 1% menghasilkan aktivitas enzim 

selulase sebesar 0.612 U/mL (Gautam dkk, 2010). Enzim selulase yang dihasilkan oleh 

Aspergillus niger dengan substrat jerami diperoleh aktivitas enzim selulase sebesar 7,29 gram 
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glukosa/liter (Sa’adah dkk, 2008). Sedangkan menggunakan serbuk gergaji sebagai substrak 

aktivitas enzim selulase yang dihasilkan yaitu sebesar 0,1813 U/mL (Acharya dkk, 2008). 

 

Enzim 

 Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis dalam sel hidup dan 

merupakan protein khusus yang dapat bergabung dengan suatu substrat spesifik untuk 

mengkatalisasi reaksi biokimia dari substrat tersebut. Dalam reaksi tersebut enzim mengubah 

senyawa yang disebut substrat menjadi  bentuk suatu senyawa baru yang disebut produk. 

Enzim memiliki substrat spesifik dan reaksi kimia yang spesifik untuk dikatalisnya.(Maier 

dkk, 2000). Kelebihaan enzim dibandingkan katalis biasa adalah (1) dapat meningkatkan 

produk beribu kali lebih tinggi ; (2) bekerja pada pH yang relative netral dan suhu yang 

relative rendah; dan (3) bersifat spesifik dan selektif terhadap substrat tertentu. Enzim telah 

banyak digunakan dalam bidang industri pangan, farmasi dan industri kimia lainnya.Dalam 

bidang pangan misalnya amilase, glukosa-isomerase, papain, dan bromelin sedangkan dalam 

bidang kesehatan contohnya amilase, lipase dan protease (Wirahadikusumah, 1986).Enzim 

digunakan dalam sebagian besar sektor industri terutama industri makanan.Selain itu, enzim 

juga digunakan dalam industri detergen, farmasi dan tekstil. 

 Enzim dapat dihasilkan oleh mikroorganisme secara ekstraseluler maupun 

intraseluler. Enzim ekstraseluler hasilnya dapat ditentukan dalam media pertumbuhan, 

sedangkan intraseluler tidak dikeluarkan dari dalam sel. Salah satu enzim yang dihasilkan 

secara ekstraseluler  adalah selulase. Enzim ekstraseluler mempunyai keuntungan yang lebih 

besar dari pada enzim intraseluler, karena produksi enzimnya tidak memerlukan tehnik 

penghancuran sel yang mahal. Isolasi enzim ekstraseluler dapat dilakukan dengan cara 

memisahkan massa sel mikroorganisme penghasil enzim tersebut dengan media 

pertumbuhannya, karena enzim ekstraseluler berada dalam media pertumbuhan 

mikroorganisme tersebut. 

 

Enzim Selulase  

 Semua enzim adalah protein yang mempunyai bagian sisi aktif yaitu tempat 

berlangsungnya perubahan substrat menjadi produk.Enzim mampu mempercepat reaksi kimia 

dan memiliki spesifik tinggi terhadap substratnya.Selulase dapat menghiodrolisis selulosa 

alam yang tidak larut menjadi selulosa yang larut (Lehninger, 1988). Enzim selulase dapat 

menghidrolisis ikatan β-1,4-glikosidik pada polisakarida selulosa menjadi molekul-molekul 

kecil seperti glukosa, selobiosa dan lain-lain (Okunowo dkk., 2010). 

 Selulase merupakan enzim eksraseluler yang terdiri atas tiga komponen yaitu 

kompleks endo-β-1,4-glukonase atau endoglucanase (CMCace, Cx selulase endoselulase atau 

carboxymethyl cellulase), kompleks ekso-β-1,4-glukonase (aviselase, selobiohidrolase, CI 

selulase) dan β-1,4-glukosidase atau selobiase. Ketiga enzim ini dapat bekerja sama 

mendegradasi selulosa menjadi glukosa (Griffin, 1994; Philippidis, 1994; Schwarz, 2001). 

Enzim selobiohidrolase adalah enzim yang mampu menghidrolisis selulosa alami seperti 

kapas dan selulosa kristalin menjadi selobiosa.Enzim endo-glukanase mampu menghidrolisis 

selulosa tersubstitusi misalnya CMC dan selulosa kristalin menjadi selobiosa dan glukosa. 

Hidrolisis selulosa secara enzimatis dengan enzim selulase akan menguraikan selulosa 

menjadi bentuk yang sederhana antara lain selobiosa dan glukosa. 

 

Produksi Enzim 

 Enzim dapat bersifat sebagai enzim konstitutif dan enzim induktif, dimana produksi 

enzim konstitutif dihasilkan secara terus-menerus di dalam sel mikroorganisme tanpa 

penambahan senyawa penginduksi tertentu, sehingga enzim tersebut selalu ada dalam jumlah 
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yang hamper konstan tanpa memperdulikan komposisi, baik dari jaringan maupun dari 

medium tempat sel itu berada. 

 Sedangkan produksi enzim induktif sangat dipengaruhi oleh senyawa yang mampu 

menginduksi pembentukan enzim tersebut.Mekanisme pengaturan aktivitas atau ekspresi gen 

dalam memproduksi protein atau enzim induktif telah dikembangkan oleh Jacob dan Monod 

pada tahun 1961 (Shclegel, 1994). Menurut Jacob-Monod mekanisme induksi sintesis protein 

dipengaruhi oleh empat gen yaitu gen regulator (R) gen yang mengkode sintesis protein 

repressor, gen operator (O) gen yang mengontrol fungsi gen structural, gen structural (S) gen 

yang akan ditranskripsikan menjadi mRNA dan gen promotor (P) yang merupakan tempat 

pengikatan RNA polimerase yaitu enzim yang mengkatalisis proses transkripsi DNA ke 

RNA. Gen-gen tersebut merupakan sebuah operon dan protein-protein yang ditentukan oleh 

gen sebuah operon pada umumnya adalah enzim. Jika senyawa iduser mengikat atau 

mendeaktivasi protein represor, sehingga tidak mampu lagi berikatan dengan gen operator 

akibatnya RNA polimerase dapat bebas berikatan dengan gen promotor dan transkripsi akan 

berlangsung. Pada umumnya setiap enzim induktif mempunyai induser yang berbeda, karena 

induser berfungsi mendeaktivasi protein repressor dan sangat menentukan sintesis dari suatu 

protein enzim (Whatson dkk., 1983; Shclegel, 1994). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Aspergillus spp 

A. Media pertumbuhan 

 Komposisi media merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan mikroorganisme 

sekaligus produksi enzim.Kebutuhan dasar nutrisi bagi mikroorganisme heterotrofik adalah 

energi atau sumber karbon, sumber nitrogen dan unsur anorganik.Beberapa mikroorganisme, 

selain membutuhkan ketiga jenis nutrisi, juga membutuhkan zat pertumbuhan (faktor 

pertumbuhan). 

B. Temperatur 

 Temperatur berpengaruh terhadap pertumbuhan sel dan terhadap efisiensi konversi 

substrat menjadi massa sel. Temperatur yang melebihi temperatur optimum pertumbuhan 

mikroorganisme dapat mengakibatkan kerusakan struktur protein. Temperatur optimal 

biasanya temperatur dimana aktivitas metabolisme berjalan dengan baik, akan tetapi hal ini 

berbeda untuk setiap jenis mikroorganisme dan jenis enzim yang dihasilkannya. Temperatur 

optimal pertumbuhan miroorganisme dapat menjadi indikasi temperature optimal produksi 

enzim atau aktivitas enzim yang dihasilkan (Darwis dan Sukara, 1990).Aspergillus spp 

umumnya mampu tumbuh pada suhu 6-60
o
C dengan suhu optimum berkisar 35-38

o
C. 

C. pH 

 Laju pertumbuhan bergantung pada nilai pH, karena pH mempengaruhi fungsi 

membran, enzim dan komponen sel lainnya. Keasaman (pH) menunjukkan aktivitas ion H
+
 

dalam suatu larutan dan pada proses fermentasi. Umumnya jamur dapat tumbuh pada pH di 

bawah 7 yang relative asam, sehingga tidak menguntungkan bakteri untuk tumbuh. 

D. Agitasi 

 Agitasi bertujuan untuk mempertahankan homogenitas campuran media, oksigen dan 

kultur mikroorganisme serta mempercepat proses pencampuran dan pelarutan bahan yang 

diinginkan. Pada sistem agitasi yang lebih tinggi, kebutuhan  oksigen terpenuhi dengan cepat. 

Penyebaran zat-zat makanan dan kultur merata sehingga aktivitas mikroorganisme dan 

perkembangbiakan sel berlangsung cepat (Wirahadikusuma, 1989). Oleh karena itu proses 

agitasi memegang peranan penting bagi kelangsungan suatu proses fermentasi, termasuk juga 

proses fermentasi untuk produk enzim. 

E. Waktu inkubasi 

 Waktu inkubasi produksi suatu enzim berhubungan dengan siklus pertumbuhan 

mikroorganisme dalam media. Pada fase lag mikroorganisme hanya melakukan kegiatan 
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metabolik untuk mempersiapkan dan adaptasi dengan kondisi pertumbuhan dan lingkungan 

baru. Ciri fase lag adalah tidak adanya peningkatan jumlah sel, yang ada hanyalah 

peningkatan ukuran sel. Setelah mampu beradaptasi maka mikroba akan memasuki fase log, 

dimana mikroorganisme tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum, tergantung pada 

genetika mikroorganisme, sifat media dan kondisi pertumbuhan. 

Pada fase stasioner, pertumbuhan mikroorganisme berhenti dan terjadi keseimbangan 

antara jumlah sel yang membelah dengan jumlah sel yang mati.Dan pada fase kematian, 

jumlah sel yang mati meningkat.Faktor penyebabnya adalah ketidaktersediaan nutrisi dan 

akumulasi produk buangan yang toksik (Darwis dan Sukara, 1990). 

 

Penentuan gula pereduksi dengan metode Nelson-Somogyi 

 Reaksi dari gugus karbonil merupakan dasar dari banyak metode untuk mendeteksi 

karbohidrat.Dalam larutan alkali semua monosakarida dan beberapa disakarida dapat 

bertindak sebagai senyawa-senyawa pereduksi dan dengan mudah teroksidasi oleh beberapa 

reagen misalnya tembaga (Cu
+2

). Salah satu metode yang umum digunakan adalah reaksi ion 

Cupri (Cu
+2

) menjadi ion Cupro (Cu
+
) dalam larutan alkali akan membentuk Cu(OH)2yang 

dengan pemanasan akan diubah menjadi endapan merah bata (Cu2O). 

 Metode Nelson-Somogyi digunakan untuk penentuan kadar zat-zat pereduksi dalam 

larutan. Dalam metode ini hasil reduksi ion Cupri oleh glukosa atau gula pereduksi lainnya 

dalam suasana basa dengan arsenomolibdat memberikan warna biru yang kekuatannya sesuai 

dengan konsentrasi glukosa. Absorbansi larutan ini diukur pada panjang gelombang 584 nm, 

karena pada panjang gelombang tersebut diperoleh kurva hubungan yang linier antara 

absorban dengan konsentrasi glukosa pada rentang 100 sampai 200 µg/mL (Green III dkk., 

1989). 

 Panjang gelombang 584 nm bukan panjang gelombang maksimum untuk keseluruhan 

larutan akhir reaksi nelson somogyi, tapi merupakan panjang gelombang maksimum dari 

kompleks Cu(NH4)3H4As(Mo2O7)6, yang merupakan ukuran Cu2O yang berbentuk. Cu2O 

yang terbentuk adalah sebanding dengan jumlah gula pereduksi pada reaksi Nelson-Somogyi 

(Green III dkk, 1989). 

Reaksi yang terjadi : 

 

3 NH4
+ 

 + AsO4
-3

 + 12 MoO4
-2 

+ 24 H
+ 
(NH4)3H4As(Mo2O7)6 + 10 H2O    

Arsenomolibdat  

RCHO + 2 Cu
+2

 + 4 OH
-
RCOOH + Cu2O + 2 H2O 

2 Cu2O + (NH4)3H4As(Mo2O7)6


Cu4(NH4)3H4As(Mo2O7)6 + O2  

  Larutan biru 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan 

 Autoklaf ALL American model 1925 X/KY-23D Winconsin Aluminium Foundry Co. 

Inc., Monitowoc; Waterbath thermostat WK-24 (Shibata Scientific Technology Ltd); Shaking 

Incubator (Manufacturer of Lab, Ind. dan Vac Instruments); pH meter 210 A Orion; 

Spektrofotometer Genesis 10 S UV-VIS, Thermo Scientific; Kertas saring GF/Cwhatman 

(Cat. No. 1822055); Vortexmixer Genie 2
TM 

Cat. No. 12-82; tabung eppendorf dan peralatan 

gelas yang biasa digunakan di laboratorium biokimia standar lainnya sesuai dengan prosedur 

kerja. 

 

Bahan-bahan yang digunakan 
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 Isolat Aspergillus sp2 TT dan Aspergillus fumigatus KP yang merupakan koleksi 

Laboratorium Biologi FMIPA Universitas Riau. CMC (Karboksimetil selulosa) keluaran 

SIGMA-Aldrich Chemical Co. St. Louis, Mo (Cat No. 63103), Polivinil polipirolidon 

keluaran SIGMA-Aldrich chemical Co. St. Louis, Mo (nomor katalog P-6755); Selobiosa 

keluaran SIGMA-Aldrich Chemical Co. St. Louis, Mo (Cat No. C-7252); Sukrosa (gula 

tebu); Maltosa; Glukosa; Reagen Nelson-Somogyi; Reagen Arsenomolibdat; Agar batang dan 

bahan-bahan lain yang digunakan adalah bahan tingkat analisis (analitycal  grade) sesuai 

dengan prosedur kerja. 

Rancangan Penelitian 

 Optimalisasi produksi enzim selulase diawali dengan tahap peremajaan isolat 

Aspergillus spp (2 strain) pada media PDA, kemudian produksi enzim selulase Aspergillus 

spp dilakukan dalam media produksi cair dengan penambahan induser yang berbeda 

(maltose, sukrosa, selobiosa, CMC dan kombinasinya). Ekstrak kasar enzim selulase yang 

dihasilkan dtentukan aktivitasnya dengan menentukan jumlah gula pereduksi yang 

dibebaskan dari selulosa per satuan waktu oleh kerja enzim selulase dengan metode Nelson-

Somogyi dengan tiga kali pengulangan. 

 

Prosedur Penelitian 

Pembuatan Medium Padat dan Medium Cair Untuk Pemeliharaan dan  Produksi Enzim 

Selulase dari Aspergillus spp 

 Media padat Potato Dextrose agar (PDA) dibuat sesuai bahan-bahan yang ditunjukkn 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Media PDA 

 Bahan   Jumlah 

  

 Kentang  40 gram 

 Glukosa  4,0 gram 

 Agar   3,4 gram 

 Akudes  200 mL 

 

 Media padat ini dipersiapkan sebagai berikut : 40 gram kentang diiris-iris dan 

dimasukkan ke dalam 100 mL akuades, dan dididihkan selama 20 menit. Campuran ini 

kemudian disaring dengan kain kasa.Filtrat yang diperoleh di campur dengan glukosa dan 

agar batang yang telah ditimbang dan ditambahkan akuades hingga volume 200 

mL.Kemudian Larutan dipanaskan sampai agarnya larut.Untuk pembuatan agar miring 

dimasukkan 5 mL PDA ke dalam tabung reaksi.Tutup tabung reaksi tersebut dan sterilisasi 

pada suhu 121
o
C selama 20 menit di dalam autoklaf.Kemudian tabung-tabung reaksi tersebut 

dimasukkan dalam waterbath suhu ± 55
o
C (supaya agar tidak membeku).Tabung-tabung 

media kemudian ditambahkan larutan asam sitrat 1 ml secara aseptis.Selanjutya tabung-

tabung tersebut dimiringkan dan larutan media di dalamnya dibiarkan membeku.Media ini 

dapat digunakan setelah 3 hari, apabila tidak ada tanda-tanda kontaminasi.Jika media ini tidak 

langsung digunakan dapat disimpan dalam lemari es pada suhu 4
o
C. 

 Bahan untuk media produksi enzim selulase adalaah sesuai dengan media supiandi 

(1999) yang telah dimodifikasi dan ditunjukkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.Media cair produksi enzim selulase.  

Bahan   Jumlah 

  

KH2PO4  0,25 g 

 KNO3   0,5 g 
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 MgSO4.7H2O  0,125 g 

 CMC (Induser)  0,1 g 

 Polivinil polipirolidon 0,5 g 

 Bufer sitrat fosfat 50 mL 

0.05 M (pH 5,5) 

 Semua bahan tersebut dilarutkan dengan 50 mL bufer sitrat fosfat pH 5,5 (0,05 M) 

dalam erlenmeyer 100 mL. Campuran ini kemudian disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 

121
o
C, selama 20 menit. Media siap untuk digunakan sebagai media produksi enzim selulase. 

 

Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari percobaan dengan variable jenis induser yang berbeda, 

dianalisis secara statistik.Perbandingan aktivitas enzim selulase dari Aspergillus sp2 TT 

Aspergillus fumigatus KP digunakan uji Duncan jarak berganda (Duncan’s Multiple Range 

Test) pada taraf 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Optimalisasi produksi enzim selulase dan jamur Aspergillusspp dengan variasi jenis 

induser (CMC, glukosa, sukrosa, maltosa, selobiosa, dan kombinasinya) menggunakan suhu 

optimal 45 °C dan waktu produksi enzim 7 hari dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut: 

Tabel 4. Aktivitas enzim selulase Aspergillus      sp2 TTdan Aspergillus fumigatus KP 

 

Induser                aktivitas enzim (Unit/mL) 

 

  Aspergillus sp2 TT    Aspergillus fumigatus KP 

 

CMC 

Glukosa 

Sukrosa 

Maltosa 

Selobiosa 

CMC + glukosa 

CMC + sukrosa 

CMC + maltosa 

CMC + selobiosa 

(2,10 x 10
-3

 ± 0,82x 10
-3

)
g
 

(3,23 x 10
-3

 ± 3,52 x 10
-3

)
ef

 

(10,73 x 10
-3 

± 6,57x 10
-3

)
fg

 

(30,87x 10
-3  

± 4,36x 10
-3

)
bc

 

(37,68 x 10
-3 

± 4,49 x 10
-3

)
ab

 

(45,30x 10
-3 

± 1,42x 10
-3

)
a
 

(19,28 x 10
-3 

± 9,71 10
-3

)
de

 

(35,24x 10
-3

 ± 6,84x 10
-3

)
b
 

(23,09x 10
-3 

± 4,57x 10
-3

)
cd

 

(14,03 x10
-3

 ± 0,47 x 10
-3

)
bcd

 

(2,17 x 10
-3

 ± 0,08 x10
-3

)
d
 

(2,09 x10
-3

 ±0,60 x10
-3

)
d
 

(2,08 x10
-3

 ± 1,39 x10
-3

)
d
 

(17,29 x10
-3

 ± 14,29x 10)
ab

 

(12,95 x10
-3

 ±2,75 x10
-3

)
cd

 

(5,28 x 10
-3

 ± 0,47 x 10
-3

)
cd

 

(25,89 x 10
-3

± 11,96x 10
-3

)
a
 

(16,14 x 10
-3

 ± 1,93 x 10
-3

)
bc

 

 

 

PEMBAHASAN 

Hipotesa awal dan penelitian ini adalah kedua jamur Aspergillus spp ini  

menghasilkan enzim secara induktif, yaitu enzim yang dihasilkan karena adanya induktor dan 

senyawa kimia tertentu dalam media produksinya. Salah satu contoh enzim induktif adalah 

enzim yang dihasilkan karena di dalam media produksinya hanya ada selulosa sebagai satu-

satunya sumber karbon, maka untuk mempertahankan kehidupannya mikroorganisme 

tersebut harus menghasilkan enzim selulase agar dapat menghidrolisis selulosa menjadi 

glukosa. Glukosa merupakan karbohidrat golongan monosakanda, yaitu gula sederhana yang 

dapat langsung digunakan tanpa harus didegradasi terlebih dahulu sebagai sumber karbon 

untuk memasuki jalur glilcolisis dalam proses metabolismenya. Akibatnya pembelahan sel 

berlangsung dengan cepat dan jumlah sel bertambah banyak sehingga konsentrasi enzim yang 

dthasilkan akan mernngkat dan aktivitas enzim yang dihasilkan juga akan semakin besar. 
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Setelah dilakukan produksi enzim dan ditentukan aktivitas enzim selulase dan jamur 

Aspergillus spp temyata enzun selulase yang dihasilkan Aspergillus sp2 TT dan Aspergillus 

fumigatus KP diduga bukan hanya bersifat induktif, tapi juga bersifat konstitutif.Enzim 

konstitutif ialah enzim yang dibentuk terus menerus oleh sel organisme tanpa perlu 

penambahan induser tertentu. Hal ini  diperkuat dengan data aktivitas enzim selulase dalam 

media produksi dan Aspergillus sp2 TT yang induser nya adalah Glukosa, terdeteksi aktivitas 

selulase sebesar 3,23x103 ± 3,52x103 U/mL, aktivitasnya meningkat 15x pada induser 

CMC+Glukosa sebesar 45,30 x 10
-3

 ± 1,42 x 10
-3

 U1mL. 

Aktivitas enzim selulase tertinggi dan Aspergillus sp2 TT adalah pada medium yang 

mengandung induser CMC+glukosa 45,30x10
-3

±1,42x10
-3

 U/mL, sedangkan Aspergillus 

fumigatus KP path medium CMC+Maltosa sebesan 25,89x10
-3 

±11,96x103 U/mL. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fadel (2000) pada CMCase yang diproduksi oleh 

Aspergillus inger, giukosa dan maltosa mampu menginduksi produksi enzim ini. Literatur 

lain dengan selulosa sebagai sumber karbon untuk produksi enzim selulase dengan 

konsentrasi 1% yang diproduksi oleh Aspergillus niger menghasilkan aktivitas enzim sebesar 

0,612 U/mL (Gautam dkk, 2010). 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan yaitu: 

1. Aktivitas enzim selulase tertinggi dari Aspergillus sp2 TT diperoleh dalam media 

produksi dengan induser CMC+Glukosa sebesar 45,30x10
-3

 U/mL, sedangkan dari 

Aspergillus fumigatus KP adalah dengan induser CMC+Maltosa dengan nilai aktivitas 

sebesar 25,89 x10
-3

 U/mL. 

2. Enzim selulase yang dihasilkan oleh jamurAspergillus sp2TT dalam media produksi 

dengan induser Glukosa sebesar 3,23x10
-3

 ± 3,52x10
-3

U/mL dan aktivitas meningkat 15x 

pada induser CMC+Glukosa yaitu sebesar 45,30x10
-3

 ± 1,42x10
-3 

U/mL  dan enzim  yang 

dihasilkan bersifat konstitutif dan juga bersifat induktif. 

3. Enzim selulase yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus fumigatus KP juga bersifat 

induktif dan konstitutif, dalam media produksi dengan induser Glukosa aktivitasnya 

sebesar 2,17x10
-3

± 0,08x10
-3

U/mLdan aktivitasnya meningkat 6x pada induser 

CMC+Glukosa 12,95x10
-3

± 2,75x10
-3

U/mL. 
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ABSTRACT 

Polystyrene (PS) was isolated from waste of styrofoam bowl. It is 

isolated in a simple way using chloroform. The isolated PS was 

analysed with FTIR and XRD. FTIR spectrum showed that PS has 

been succesfully isolated from styrofoam. XRD data showed PS is 

amorf with specific peak at 15-22
o
. PS then used as polymer matrix in 

polymer electrolyte system of PEG-HAP-LiClO4. Fabrication of 

polymer electrolyte was made by cast solution. The ionic conductvity 

of polymer electrolyte was measured using impedance spectroscopy. 

The highest ionic conductivity of PS-PEG-HAP-LiClO4 is 1,245 x 10
-5

 

S/cm for 65 % PS. XRD data showed that has no change in 

crystalinity of PS in polymer electrolyte system of PEG-HAP-LiClO4. 

 

Keywords: Polystyrene, polymer electrolyte, ionic conductivity 

 

PENDAHULUAN 

Polistirena (PS) merupakan bahan polimer utama yang menyusun styrofoam yang 

sering digunakan sebagai pengemas makanan dan wadah makanan, seperti mie instan, 

mangkuk, kemasan minuman dan sebagainya (Carraher, 2008). Banyaknya industri makanan 

yang menggunakan styrofoam sebagai bahan pengemas makanan membuat limbah styrofoam 

semakin meningkat. Untuk mengurangi limbah styrofoam, maka styrofoam dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan yang lebih berguna yaitu sebagai salah satu bahan campuran 

untuk membuat baterai litium polimer. 

Polistirena dapat dijadikan bahan baterai karena memiliki sifat kelistrikan sehingga 

dapat memberikan kemampuan sebagai penghantar arus listrik. Kemampuan ini kemudian 

akan digabungkan dengan bahan lain sehingga dapat menghasilkan suatu material baterai 

litium yang berbasis polimer elektrolit. 

Polistirena merupakan polimer amorf dengan suhu transisi gelas (Tg) 90
o
 – 110

o
C.  

Polistirena mempunyai bentuk yang keras, bening, sangat mudah diproses dan mempunyai 

harga yang murah. Sifat-sifat inilah yang menjadi alasan polistirena banyak digunakan dalam 

peralatan listrik, otomotif dan industri-industri film (produk lapisan tipis). Namun polistirena 

belum banyak digunakan dalam polimer elektrolit. 

Lim et al. (2012) telah melaporkan penggunaan polistirena dengan Al2O3 sebagai 

komposit polimer elektrolit yang memiliki nilai konduktivitas ionik sebesar 9,78 x 10
-5

 S/cm. 

Namun nilai konduktivitas ionik ini masih rendah dibandingkan dengan polimer lain. 

Meskipun polistirena mempunyai banyak keuntungan, namun sisi buruknya adalah 

polistirena mempunyai kekuatan impact yang rendah, mempunyai ketahanan kimia yang 

rendah pada suhu ruang terutama terhadap senyawa-senyawa keton dan eter. (Sani et.al. 

2006) 

Polimer elektrolit padat memiliki beberapa keunggulan seperti bebas dari kebocoran, 

dan pembuatannya yang sederhana. Namun kelemahan utamanya adalah nilai konduktivitas 
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ionic yang diberikan masih rendah sehingga menjadi banyak rintanngan dan tantangan bagi 

peneliti untuk membuat polimer elektrolit dengan kualitas yang bagus dan konduktivitas 

ionic yang bagus juga. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk memperbaiki kualitas polimer 

elektrolit adalah melalui metoda pencampuran beberapa jenis polimer yang dipercaya dapat 

meningkatkan kestabilan struktur polimer elektrolit tersebut. Campuran polimer merupakan 

kombinasi dari sekurang-kurangnya dua jenis bahan makromolekul yaitu polimer dan 

kopolimer (Hafiza dan Isa, 2014) 

Polietilenglikol (PEG) adalah polimer dengan berat molecular yang rendah, namun 

mempunyai nilai konditivitas ionik yang cukup bagus yaitu 10
-5

 S/cm, ketika dikomplekskan 

dengan garam-garam dari logam alkali. Namun polietilenglikol mempunyai kekuatan 

mekanik yang rendah sehingga kurang bisa memenuhi syarat-syarat untuk pembuatan 

keadaan padat. (Anji, et.al., 2012) Untuk memperbaiki sifat polimer elektrolit tersebut maka 

dalam penelitian ini polistirena yang mempunyai sifat fisik yang keras dicampur dengan 

polietilenglikol yang mempunyai kekuatan lemah digunakan sebagai campuran polimer untuk 

pembuatan polimer elektrolit padat dan dipadukan dengan LiClO4 sebagai garamnya. LiClO4 

dipilih karena memiliki kestabilan elektrokimia yang baik. LiClO4 dipilih karena memiliki 

stabilitas elektrokimia yang baik dan mempunyai energy kisi yang rendah yaitu 723 kJ/mol 

yang cocok untuk pengompleksan polimer-garam (Kulasekarapandian, et.al, 2013). 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan-bahan yang digunakan adalah limbah styrofoam, polietilenglikol (MW = 

4000), kloroform (Merck), methanol (Merck), hidroksiapatit diisolasi dari limbah tulang sapi, 

LiClO4 (Sigma Aldrich), tetrahidrofuran (Merck). Sedangkan peralatan yang digunakan 

adalah peralatan ultrasonic untuk menghilangkan gelembung udara dalam campuran, FTIR 

untuk analisa gugus fungsi, XRD untuk mengetahui sifat Kristal dari polimer elektrolit, 

Impedancy Analyzer (HIOKI) untuk mengukur nilai konduktivitas ionik, dan SEM untuk 

melihat morfologi permukaan dari polimer elektrolit. 

Styrofoam dari kemasan makanan dilarutkan dalam klorofom dan disaring. Filtrate 

yang diperoleh diendapkan dengan methanol, kemudian endapan dipisahkan dengan 

penyaringan vakum dan dikeringkan selama 24 jam pada oven vakum. Berat molekul dari 

polistirena diukur dengan viscometer. 

PS (polistirena) dan PEG dilarutkan dalam pelarut tetrahidrofuran dan diaduk sampai 

homogen menggunakan magnetic stirrer. Setelah homogen dilanjutkan dengan penambahan 

hidroksiapatatit dan LiClO4, kemudian diaduk lagi hingga terbentuk campuran yang 

homogen. Polimer elektrolit dibuat dengan variasi garam LiClO4. Setelah  campuran 

homogen, campuran diultrasonikasi  selama 10 menit kemudian dituang ke dalam cawan petri 

untuk membentuk film polimer elektrolit. Campuran dikeringkan dalam oven vakum sampai 

terbentuk film. Polimer elektrolit dibuat dengan variasi komposisi PS-PEG-HAP- LiClO4. 

Polimer elektrolit diukur nilai konduktivitas ioniknya dengan spektroskopi impedansi. 

Morfologi permukaan dikarakterisasi dengan SEM, FTIR untuk melihat gugus fungsinya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan utama dari styrofoam adalah polistirena. Styrofoam banyak dipakai 

sebagai wadah makanan pada saat pesta di masyarakat. Mangkuk styrofoam ini setelah 

digunakan biasanya langsung dibuang. Mangkuk styrofoam dikumpulkan dari berbagai 

tempat di Kota Bengkulu. Mangkuk styrofoam ini kemudian dibersihkan dari semua kotoran 

dengan cara mencucinya dengan sabun dan kemudian dikeringkan. Styrofoam kemudian 

dijadikan serpihan-serpihan kecil untuk kemudian dilarutkan dalam kloroform, agar semua 

polistirena dalam styrofoam tersebut menjadi lebih padat dan menghilangkan udara yang 
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terkurung dalam styrofoam tersebut. Polistirena yang menggumpal kemudian disaring dan 

diendapkan dengan metanol. Endapan polistirena kemudian dikeringkan dalam oven dengan 

suhu 65
o
C. 

Gambar 1 memperlihatkan pola difraktogram untuk polistirena (PS) hasil isolasi dari 

styrofoam.  Difraktogram PS yang disintesis dari limbah styrofoam terlihat pada daerah 2 

theta antara 15
o
-22

o
 namun dengan intensitas yang rendah. Sedangkan menurut Xuemei and 

Hao, PS murni memiliki puncak 2 theta yang spesifik antara 15
o
-22

o
 yang menunjukkan 

bahwa PS memiliki struktur  amorf (Xuemei and Hao,2013). 

 

Gambar 1. Difraktogram polistirena 

Untuk mengetahui gugus fungsi dari PS maka polimer dikarakterisasi dengan FTIR. 

Hasil karakterisasi dapat dilihat pada Gambar 5. PS memiliki puncak utama pada 3064 cm
-1

 

dan 3022 cm
-1 

yang menunjukkan regangan C-H aromatis, 2920 cm
-1

 dan 2852 cm
-1

 yang 

menunjukkan regangan C-H alifatis (Muller et.al 2012). PS memiliki pita serapan spesifik 

pada 3030-2800 cm
-1

, 1400-1300 cm
-1

 dan 756-698 cm
-1

 (Xuemei and Hao,2013), hal ini 

dapat dilihat pada Gambar 2. Pita serapan pada 1600-1485 cm
-1

 menunjukkan regangan C=C 

aromatik. (Mulijani, 2014). 

 

Gambar 2. Spektrum FTIR Polistirena 

Untuk preparasi film polimer elektrolit, PS dan PEG (polietilenglikol) terlebih dahulu 

dilarutkan dalam THF dan diaduk selama 3 jam. Kemudian ke dalam larutan tersebut 

ditambahkan LiClO4 dan kembali di aduk sampai semuanya tercampur sempurna. Ke dalam 

campuran tersebut ditambahkan serbuk HAP dan diaduk kembali kurang sampai kurang lebih 

48 jam. Pada saat penambahan HAP campuran yang tadinya homogen terlihat tidak homogen 

lagi. HAP hanya terdispersi dalam campuran tersebut sehingga proses pengadukan dilakukan 

lebih lama agak disperse yang terjadi juga merata. Campuran ini kemudian diultrasonikasi 

selama 5 menit untuk menghilangkan gelembung udara yang mungkin terperangkap dalam 
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campuran tersebut. Campuran ini kemudian dituang ke cawan petri dan dibiarkan membentuk 

film tipis. Campuran polimer elektrolit ini dibiarkan sampai kering dalam desikator selama 

30 hari. Namun setelah film ini mengering terlihat sebagian HAP yang tidak menempel pada 

lapisan bawah film. 

Tabel 1. Komposisi polimer elektrolit 

PS 

(%) 
PEG (%) HAP (%) 

LiClO4 

(%) 

45 40 8,75 6,25 

50 35 8,75 6,25 

55 30 8,75 6,25 

60 25 8,75 6,25 

65 20 8,75 6,25 

 

Data pada Tabel 1 memperlihatkan komposisi film polimer elektrolit. Polimer elektrolit 

dibuat dengan komposisi HAP dan LiClO4 dibuat tetap untuk melihat pengaruh PS terhadap 

konduktivitas ionik dari polimer elektrolit tersebut. 

Film polimer elektrolit dengan ukuran 3 x 1,5 cm kemudian diukur konduktivitas 

ioniknya dengan alat impedansi analyzer pada temperatur kamar. Hasil pengukuran dapat 

dilihat pada Tabel 2.  

 

% PS Konduktivitas Ionik (S/cm) 

45 12,704 x 10
-8

 

50 29,966 x 10
-8

 

55 16,438 x 10
-8

  

60 1,114 x 10
-5

  

65 1,245 x 10
-5

 

 

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat terlihat bahwa nilai konduktivitas ionik tertinggi 

diberikan oleh film polimer elektrolit dengan komposisi PS 65 % yaitu 1,245 x 10
-5

 S/cm. 

Menurut Singh and Bhat (2003), PEG memiliki nilai konduktivitas sebesar 7,27 x 10
-7

 S/cm 

dengan adanya garam LiClO4. Pada film polimer elektrolit ini komposisi PEG semakin 

berkurang dengan bertambahnya PS. Dari data diatas nilai konduktivitas ionik cenderung 

bertambah dengan semakin banyaknya jumlah PS yang ditambahkan, hal ini berarti bahwa 

PS mampu meningkatkan nilai konduktivitas polimer elektrolit, walaupun peningkatan yang 

terjadi tidak terlalu besar. Peningkatan nilai konduktivitas ionik ini dipercaya karena partikel 

keramik bertindak sebagai pusat nukleasi pembentukan kristalit, partikel keramik membantu 

pembentukan fasa amorf pada polimer elektrolit (Polu and Kumar, 2014). Hal ini sejalan 

dengan Kappurasamy et. al (2013) yang menyatakan bahwa adanya HAP dalam sistem 

polimer elektrolit dapat meningkatkan konduktivitas ionik. Peningkatan ini disebabkan 

karena masuknya HAP ke dalam matriks polimer dapat menambah sifat amorf polimer 

elektrolit dan meningkatnya mobilitas ion bebas pada polimer matriks, serta bertindak 

sebagai pusat nukleasi PS dan PEG.  
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Gambar 3. Film polimer elektrolit (a) dan (b)     permukaan atas, (c) dan (d) permukaan 
bagian bawah 

Gambar 3 memperlihat bentuk film polimer elektrolit yang dihasilkan. Pada permukaan 

polimer elektrolit bagian atas terlihat bahwa hampir seluruh HAP tersebar merata di semua 

bagian permukaan (Gambar 3a dan 3b). Sedangkan pada permukaan bawahnya (Gambar 3c 

dan 3d) terlihat bahwa HAP lebih banyak terkumpul dibagian bawah film dan sebarannya 

tidak merata dikarena HAP ini tidak dapat terlarut dalam THF. Penyebaran HAP ini juga 

akan mempengaruhi nilai konduktivitas ionik dari polimer elektrolit tersebut. 

 

Gambar 4. Morfologi permukaan polimer elektrolit PS-PEG-HAP-LiClO4 (a) dan (b) 

perbesaran 1000x, (c) dan (d) perbesaran 5000x 

Pada Gambar 4a dan 4c adalah polimer elektrolit PS(45%)-PEG-HAP-LiClO4, terlihat bahwa 

permukaan polimer elektrolit dipenuhi oleh pori-pori dengan besar yang hampir sama. 

Sedangkan Gambar 4b dan 4d merupakan polimer elektrolit PS(65%)-PEG-HAP-LiClO4. 

Polimer elektrolit ini mempunyai pori-pori yang jauh lebih sedikit. Berkurangnya jumlah 

pori-pori ini mengakibatkan peningkatan pada nilai konduktivitas ioniknya, karena 

mengakibatkan transfer ion yang terjadi lebih maksimal sehingga memberikan nilai 

konduktivitas ionik yang tinggi. 
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Gambar 5. Pola XRD polimer elektrolit PS-PEG-HAP-LiClO4 

Apabila dilihat dari struktur kekristalan polimer elektrolit, berdasarkan pola XRD 

(Gambar 5) intensitas serapan 2 theta pada 20
o
 lebih tajam bila dibandingkan PS (Gambar 1). 

Hal ini menunjukkan bahwa PEG, HAP dan LiClO4 tidak terlalu mengubah struktur amorf 

dari PS. Gambar ini memperlihatkan bahwa polimer elektrolit yang dihasil masih mempunyai 

struktur kristal yang amorf. 

KESIMPULAN 

Film polimer elektrolit PS-PEG-HAP-LiClO4 telah berhasil dipreparasi dengan 

memanfaatkan polistirena dari limbah Styrofoam. Konduktivitas ionik tertinggi untuk film 

polimer elektrolit ini adalah 1,245x10
-5

 S/cm dengan komposisi 65 % PS. Data XRD 

menunjukkan bahwa polimer elektrolit PS-PEG-HAP-LiClO4 masih memiliki bentuk struktur 

yang amorf. Penelitian ini dilaksanakan dengan dana dari Kementerian Riset dan Pendidikan 

Tinggi. 
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ABSTRACT 

Telah disintesis material magnetit-STA (silika termodifikasi amin) 

melalui teknik grafting untuk adsorpsi multi logam Hg/Ag dan Hg/Cr. 

Karakterisasi digunakan spektroskopi infra merah, XRD dan SEM-

EDX.   Proses adsorpsi dilakukan menggunakan variabel pH dan 

massa material adsorben. Hasil penelitian menunjukkan dalam 

material hasil sintesis terdapat  gugus silanol (Si-OH), siloksan (Si-O-

Si), gugus amin (-NH2) dan magnetit (Fe3O4). Karakterisasi XRD 

diperoleh harga  2θ = 25,3
o 

dan 2θ = 38,4
o 

 yang mengindikasikan 

magnetit serta TEM image Hg terdistribusi dalam material adsorben. 

Dari SEM-EDX diperoleh morfologi permukaan bersifat heterogen 

dan komposisi Si terbesar kedua dalam 32,53 % massa. Adsorpsi 

optimum diperoleh pada pH 8 dan massa material adsorben magnetit-

STA optimum diperoleh pada massa 0,1 g. Adsorpsiion Hg(II)  pada 

sistem multi logam Hg/Ag dan Hg/Cr berturut-turut diperoleh sebesar 

86,33 % dan 83,00 %. 

 

Kata kunci : pelapisan, magnetit-STA, grafting, multi logam. 

 

PENDAHULUAN 

 Proses penambangan emas di daerah Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi dapat 

menimbulkan pencemaran. Dalam proses penambangan digunakan metode sianidasi maupun 

amalgamasi. Penggunaan merkuri dalam penambangan emas yang digunakan metode 

amalgamasi menyebabkan terjanya pencemaran lingkungan [1]. Efek dari merkuri dapat 

menyebabkan gatal-gatal, gannguan pada pencernaan dan pertumbuhan yang kerdil, jika 

terkomsusi oleh manusia seperti yang terjadi di Teluk Minamoto, Jepang. 

  Oleh karena  limbah merkuri digolongkan  dalam kategori limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3),  maka diperlukan  penangan khusus. Adsorpsi merupakan 

metode yang efektif untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Berbagai jenis 

adsorben konvensional yang sering digunakan dalam proses adsorpsi seperti  alumina, karbon 

aktif, silika-gel (SG) dan zeolit. Penggunaan adsorben konvensional memerlukan biaya 

operasional dan regenerasi yang relatif lebih mahal. Adsorben konvesional seperti alumina, 

karbon aktif, SG dan zeolit mempunyai kemampuan adsorpsi yang baik, tetapi tidak 

ekonomis. 

Penelitian nano-teknologi dibidang lingkungan khususnya dalam penanggulan 

pencemaran logam berat semakin banyak dikembangkan yaitu adsorben berbasis 

nanopartikel. Hal ini dikarenakan lebih murah dari sisi biaya, lebih efisien waktu, mudah 

diproduksi serta terbukti mampu menanggulangi pencemaran air oleh logam berat. Dalam 

penelitian ini dilakukan kajian tentang pelapisan STA dengan magnetit nanopartikel  untuk 

adsorpsi ion Hg(II) dalam sistem multi logam. 

mailto:tijo52@yahoo.co.id
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Tujuan penelitian ini  untuk meningkatkan daya adsoprsi terhadap merkuri antara 

STA dibandingkan STA yang dilapisi dengan magnetit, optimasi pH dan massa material 

adsorben. Di samping itu karakterisisasi  dilakukan terhadap material adsorben hasil sintesis 

menggunakan spektroskopi infra merah, SEM-EDX, TEMimage dan difraktometer XRD.  

 

METODE PENELITIAN 

Sintesis material STA.  

Sintesis dilakukan dengan prosedur yang telah dilaporkan oleh Sakti dkk., 

2013[2].Sebanyak 100 mL larutan Na2SiO3  hasil destruksi abu sekam padi, ditetesi dengan 

larutan HCl 2M sambil diaduk dengan pengaduk magnet (magnetic stirrer), hingga pH 5,0 

ditambahkan 20 mL 3-APTMS ( 3-aminopropilterimetoksisilan) sambil diaduk dan terbentuk 

sol. Sol didamkan selama 3 x 24 jam hingga terbentuk gel (aging). Gel dicuci dengan cara 

direndam menggunakan 2L akuabides berkali-kali hingga bebas asam (netral). Produk 

material adsorben STA disaring dan dikeringkan. Adsorben dikarakterisasi menggunakan 

FTIR dan XRD. Percobaan diulangi untuk pH 6, 7, 8 dan 9. 

 

Pelapisan magnetit dengan STA. 

Sebanyak 1,525 g FeCl3·6H2O dan 1,05 g FeSO4·7H2O dilarutkan ke dalam 25 mL 

HCl. Campuran dipanaskan pada suhu 90 
0
C  dengan pengadukan magnetic 

stirrer(MS)selama 60 menit. Campuran ditambahkan sedikit demi sedikit NH4OH 25 % 

hingga pH 11,0  kemudian secaracepat ditambahkan 0,145 g STA. Campuran dipisahkan 

dengan magnetic external(ME) dan disaring. Kristal dikeringkan dan dilakukan karakterisasi 

dengan FTIR, SEM-EDX, TEM dan XRD.  

 

Pengaruh massa material adsorben dan pH. 

 Sebanyak 20 mL larutan Hg/Ag dan Hg/Cr 25 ppm dimasukkan kedalam labu 

erlenmeyer, kemudian ditambahkan adsorben Fe3O4-STAsebanyak 0,05 g. Selanjutnya 

digojog menggunakan  shaker selama 60 menit. Setelah dishaker campuran dipisahkan 

menggunakan ME dan  disaring. Filtrat dianalisis menggunakan spektrofotometri serapan 

atom (SSA). Penelitian diulangi untuk massa material adsorben 1,0 0,15 0,20, 0,25 dan 0,30 

g.Sebanyak 20 mL larutan logam Hg/Ag dan Hg/Cr 25 ppm diatur pada pH 2 dengan 

penambahan HCl atau NaOH. Kemudian ditambahkan 0,1 g adsorben Fe3O4-STA, 

selanjutnya dishaker selama 60 menit. Setelah dishaker campuran dipisahkan dengan ME dan  

disaring. Filtrat dianalisis  menggunakan SSA untuk mengetahui konsentrasi ion logam 

Hg(II). Penelitian diulangi untuk pH 4, 6, 8 dan 10. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sintesis material STA.  

Hasil sintesis material STA pada variasi pH di sajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil sintesis material STA pada variasi pH 

pH Massa STA hasil sintesis 

pada variasi pH (g) 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

7,42 

8,24 

9,54 

10,34 

8,68 
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Pada Tabel 1 terlihat bahwa massa STA tertinggi diperoleh pada pH optimum 8,0. 

Jika pada pH optimum ion silikat yang terbentuk makin banyak, sehingga akan bereaksi 

dengan 3-APTMS membentuk STA. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui mekanisme 

reaksi pembentukan Na2SiO3.  Pada larutan yang bersifat basa, elektron pada gugus OH 

menyerang Si  dari silika yang bermuatan positif. Kemudian ikatan rangkap pada ikatan Si=O 

elektronnya berpindah ke O sehingga terbentuk hidrogen silikat. Hidrogen akan melepaskan 

elektron, sehingga terbentuk  ion silikat [3]. Hasil karakterisasi SEM-EDX untuk STA dapat 

dilihat pada Gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Morfologi permukaan STA hasil SEM-EDX 

 

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat permukaan material adsorben STA yang 

heterogen antara silika dengan amin. Komposisi unsur dalam material STA adalah C= 37,36 

Si = 32,53 O = 21,22 N=10,28dan Na = 0,61 % massa. Komposisi terbesar dalam material 

STA  adalah C, diikuti Si dan O serta terkecil Na [4,5] 

 

Karakterisasi dengan FTIR.  

Hasil karakterisasi dengan spektoskopi infra merah senyawa dari material STA disajikan 

pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Spektra FTIR senyawa material STA 

 

 Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa terdapat vibrasi ulur asimetri   gugus siloksan 

(Si-O-Si) pada bilangan gelombang 1080 cm 
-1

, vibrasi tekuk Si-O terdapat pada gugus 

silanol (Si-OH) terjadi pada bilangan gelombang 1636 cm
-1

. Vibrasi tekuk N-H dari gugus 
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amin (-NH2) terjadi pada bilangan gelombang 1528 cm
-1

 Hal ini sesuai dengan penelitian 

Buhani dkk., 2009 [6]. 

 Hasil karakterisasi material magnetit–STA disajikan pada Gambar 3. Pada Gambar 3 

menunjukkan bahwa terjadi persamaan dan perbedaan. Perbedaan terjadi adanya magnetit 

yang dilapisi oleh STA.  

    

 
Gambar 3. Spektra FTIR senyawa magntetit-STA 

 

Material adsorben magnetit-STA (Fe3O4-STA) telah berhasil disintesis yang  

diindikasikan dengan munculnya pita serapan pada bilangan  gelombang 586 cm
-1

 yang 

merupakan vibrasi Fe-O  dari senyawa Fe3O4(magnetit). Pelapisan magnetit oleh STA 

ditunjukkan dengan muncul vibrasi yang bersesuai dengan siloksan (Si-O-Si) pada bilangan  

gelombang 1000-1200 cm
-1

 dan adanya pita serapan lebar pada 1528 cm
-1

 vibrasi tekuk 

amina primer.Vibrasi tekuk asimetri C-H ditunjukkan pada bilangan 1404 cm
-1

, Fe3O4 pada 

bilangan gelombang 416 cm
-1

 [6,10]. Identifikasi ini dapat untuk memprediksi gugus 

fungsional yang berperan dalam adsorpsi. Berdasarkan teori hard soft and acid base (HSAB) 

dari Pearson bahwa gugus –NH2 (basa lunak) akan berinteraksi dengan asam lunak, ion 

Hg(II) [7]. 

Pelapisan magnetit dengan STA.  

Hasil pelapisan magnetit menggunakan STA yang  dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi infra merah terindikasi vibrasi Fe-O pada bilangan gelombang 416 dan 586 cm
-

1
. Vibrasi tersebut menunjukkan adanya magnetit. Untuk karakterisasi dengan XRD terjadi 

pada puncak difraktogram 2θ = 25,3
o 

dan 38,4
o
[8]. Hasil difraktogram magnetit-STA 

disajikan pada Gambar 4 dan TEM image pada Gambar 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Difraktogram adsorben Gambar 5. TEM material adsorben dan Hg 
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Pengaruh massa material adsorbendan pH.  

Pengaruh massa material  adsorben  dan pH terhadapadsorpsi ion logam Hg 
2+

 disajikan pada 

Gambar 6 dan 7. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pengaruh massa material adsorben                    Gambar 7.  Pengaruh pH 

 

Massa material adsorben yang divariasi ditunjukkan pada Gambar 6, pada adasorben 

0,05 g kemampuan adsorpsi kecil. Kemampuan adsorpsi optimum pada massa material  

adsorben 0,10 g. Peningkatan massa adsorben menunjukkan kemampuan adsorpsinya 

menurun. Hal ini disebabkan adsorben tidak mampu lagi mengadsorpsi adsorbat [9, 10, 11]. 

Gambar 7 menunjukkan pengaruh pH 2 dan 4 kemampuan adsorpsinya kecil. Adsorpsi 

optimum terjadi pada pH 10 terjadi penurunan adsorpsi. Pada pH yang meningkat, diikuti 

peningkatan adsopsi. Hal ini karena terjadi kompetisi antara gugus amino (-NH2)  yang 

mengalami protonasi menjadi  –NH2   +  H
+ 
 -NH3

+   
dengan gugus hidroksil (-OH), 

sehingga terjadi ikatan antara Hg
2+

 dengan OH
-
 membentuk endapan merah dari 

Hg(OH)2(merkuri hidroksida) [12,13].  

Persentase adsorpsi ion Hg(II) dalam sistem multi logam disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  

Pesentase adsorpsi ion Hg(II) dalam sistem multi logam 

 

 

Pada Tabel 2 sistem multi logam mempengaruhi adsorpsi ion Hg(II). Adsorpsi ion Hg(II) 

pada sistem Hg/Ag >Hg/Cr . Hal ini disebabkan muatan Hg>Ag sehingga terjadi kompetisi 

Hg dengan Ag. Untuk sistem Hg/Cr muatan Hg < Cr sehingga pengaruh adsorpsinya relatif 

besar. Di samping itu terdapat pengaruh asam lunak Ag dan Cr dalam teori asam –basa keras 

lunak HSAB [14, 15, 16]. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Adsorpsi ion logam Hg(II) pada sistem multi logam diperoleh massa adsorben 

optimum sebesar 0,5g.  

2. 2.Adsorpsi ion logam Hg(II) pada sistem multi logam diperolehoptimum pada pH=8. 

3. 3. Adsorpsi ion logam Hg(II) dalam sistem multi logam Hg/Ag dan Hg/Cr diperoleh 

berturut- 

4. turut sebesar 86, 33 % dan 83,00 %. 

 

 

 

Sistem multi logam Persentase ion Hg(II)  

teradsorpsi (%) 

Hg/Ag 

Hg/Cr 

86,33 

83,00 
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SARAN  

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem multi logam Au/Hg. 

2. Untuk melakukan penelitian limbah penambangan di daerah Kabupaten Merangin. 
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ABSTRACT  

Titania pillared acid activated bentonite has been synthesized and 

characterized and its adsorption capacity in the removal of indigo 

carmine (IC) dye was compared with the adsorption capacity of 

natural bentonite. Natural bentonite was activated by using 

hydrochloric acid and was modified by cation exchange into Na2-

bentonite and  H2-Bentonite, followed by pillarization using titanium 

tetraisopropoxide as titania precursor. The as prepared materials 

were characterized by X-Ray Diffraction, Scanning Electron 

Microscope and nitrogen adsorption-desorption isotherms. The 

removal of indigo carmine dye was found to be affected by pH, 

adsorbent dosage, initial dye concentration and contact time. The 

maximum dye sorption was found to be at a pH of 3.0, adsorbent 

dosage 0.2 g, initial dye concentration of 25 mg/L for 120 minutes 

contact time. The adsorption capacity for this dye was found to be 

1.333 mg/g. Adsorption of indigo carmine onto titania pillared acid 

activation of bentonite followed the Freundlich isotherm with the 

correlation coefficient is 0.999. 

 

Keywords: Bentonite, acid activation, titania pillared bentonite, adsorption, indigo carmine 

 

PENDAHULUAN  

Indonesia memiliki sumber daya mineral yang tersebar di beberapa propinsi dengan 

jumlah yang cukup besar. Salah satu mineral tersebut adalah tanah lempung atau clay 

(mineral lempung) (Wijaya dkk., 2002). Berdasarkan kandungannya tanah lempung 

dibedakan atas montmorillonit, kaolinit dan illit (Vaecari, 1998). Propinsi Aceh memiliki 

sumber daya alam mineral bentonit yang tersebar di beberapa kabupaten. Di Kabupaten Aceh 

Utara, mineral bentonit banyak terdapat di beberapa lokasi antara lain di daerah Kuala Dewa 

(Jarot, 1986), Teupin Reusip dan Jamuan,  Kecamatan Muara Batu, Blangkaring dan Blang 

Dalam, Kecamatan Nisam (Kaelani dkk., 2007) dan Sawang (Hasyim, 1996).  

Bentonit merupakan salah satu jenis lempung yang memiliki kandungan utama 

mineral smektit (montmorillonit) dengan kadar 85-95%. Bentonit dapat digunakan sebagai 

adsorben (Bath dkk, 2012), penyangga katalis dan lain-lain (Haerudin dan Rinaldi, 2002). 

Bentonit memiliki sifat adsorpsi yang baik dan sisi adsorpsinya berada pada antar lapis, 

mempunyai luas permukaan dan kapasitas tukar kation yang besar (Eren, 2008, Dvininov et 

al, 2009). Namun bentonit alam umumnya memiliki kapasitas adsorpsi yang rendah sehingga 

perlu ditingkatkan sebelum digunakan sebagai adsorben. 
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Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sifat adsorben bentonit 

adalah dengan cara aktivasi secara kimia (menggunakan asam, basa atau garam) atau secara 

fisika serta pilarisasi (pemilaran). Bentonit dipilarkan dengan berbagai senyawa organik, 

senyawa kompleks dan oksida-oksida logam yang diinterkalasikan ke dalam antar lapisnya. 

Bentonit terpilar memiliki stabilitas termal yang lebih baik dan struktur pori yag stabil pada 

suhu tinggi (Vineente et al., 2013). Faghihian dan Mohammadi, 2014 melaporkan bahwa 

bentonit terpilar alumina yang disintesis dari bentonit yang sudah diaktivasi dengan asam 

sulfat memiliki luas permukaan dan total volume pori yang lebih besar daripada yang tidak 

diaktivasi dengan asam sulfat. 

Gil, et al, 2011, telah mensintesis clay terpilar alumina (Al-PILC) dan zirkonia (Zr-

PILC) yang digunakan untuk adsorpsi zat warna orange II dan metilen blue. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kedua jenis clay terpilar memiliki kapasitas adsorpsi yang sama 

terhadap orange II dan metilen blue, sedangkan pada adsorpsi metilen blue, Zr-PILC 

memiliki kapasitas adsorpsi yang lebih besar dibanding Al-PILC. 

Zat warna merupakan salah satu jenis polutan yang banyak terdapat pada air limbah 

yang berasal dari industri tekstil karena zat warna merupakan bahan baku utama yang 

digunakan dalam proses pewarnaan. Limbah zat warna ini dibuang ke sungai-sungai tanpa 

adanya penanganan terlebih dahulu sehingga dapat mengakibatkan pencemaran air. Limbah 

yang dibuang ini dapat merusak biota yang ada disungai dan akan mengalir ke laut sehingga 

juga dapat merusak biota yang ada di lautan (Koay, et al., 2014). Limbah zat warna bersifat 

racun, produk penguraiannya bersifat karsinogenik, sangat stabil terhadap suhu dan cahaya, 

dapat menyebabkan alergi dan iritasi pada kulit. (Vahl dan Le marechal, 2009, Krishnakumar 

dan Swaminathan, 2013).  

Pada penelitian ini dilakukan aktivasi bentonit alam menggunakan asam klorida dan 

kemudian dimodifikasi menjadi bentonit terpilar titania. Bentonit teraktivasi terpilar titania 

digunakan sebagai adsorben zat warna indigo carmine. Indigo carmine merupakan kelompok 

zat warna indigoid yang berwarna biru tua dan banyak digunakan untuk mewarnai serat 

poliester dan denim (celana jeans). Zat warna indigoid dalam limbah tekstil bersifat racun, 

mutagenik dan karsinogenik serta sulit didegradasi oleh mikroorganisme (Rashidi et al., 

2012).  

 

METODE PENELITIAN 

Material  

Bentonit alam berasal dari daerah Kuala Dewa, Aceh Utara, Indonesia. Asam klorida, 

natrium hidroksida, ammonium klorida, (Ti(OCH(CH3)2)4 (titanium tetraisopropok-sida) dan 

indigo carmine (zat warna anionik dengan rumus molekul C16H8N2Na2O8S2 (C.I. = 73015, 

MW = 466.36 g/mol) dibeli dari Merck.  

Preparasi Adsorben 

Bentonit alam diaktivasi secara kimia menggunakan larutan asam klorida 1 M. Bentonit 

aktif kemudian dimodifikasi melalui pertukaran kation menggunakan larutan natrium klorida 

jenuh, diikuti dengan perlakuan dengan larutan ammonium klorida jenuh. Bentonit 

selanjutnya dipilarisasi menggunakan agen pemilar titaniun tetraisopropoksida dalam 

lingkungan asam klorida menghasilkan Bentonit teraktivasi terpilar titania. 

Preparasi bentonit aktif terpilar titania dilakukan dengan menambahkan tetes demi tetes 

larutan titanium tetraisopropoksida 1 mM ke dalam larutan HCl 1 M dengan perbandingan 

molar HCl/Ti = 4:1. Campuran diaduk selama 3 jam pada suhu ruang hingga terbentuk sol 

titanium hidrat. Titanium hidrat kemudian ditambahkan tetes demi ke dalam suspensi 
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bentonit (10 gram dalam 500 mL aquades) sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer 

pada suhu ruang. Selanjutnya proses pengadukan dilanjutkan selama 12 jam. Campuran 

dipisahkan dengan cara sentrifugasi dan padatan yang diperoleh dibilas dengan aquades 

sampai bebas dari ion klorida (filtrat diuji dengan  larutan  AgNO3, sampai tidak  terbentuk 

endapan putih AgCl). Padatan dikeringkan pada temperatur 105C selama 12 jam dan 

dikalsinasi pada temperatur 550C selama 5 jam. 

Karakterisasi Adsorben   

Bentonit aktif terpilar titania dikarakterisasi menggunakan  difraksi sinar-X (Shimadzu) 

yang dioperasikan menggunakan radiasi Cu K,  = 0,15401 nm pada sudut 2 = 5 - 80, 
adsorpsi gas  nitrogen (metode BET) menggunakan Quantachrome Nova 3200E dan scanning 

electron microscope (SEM JEOL-JSM-6510LV).  

Uji Adsorpsi  

Uji adsorpsi dilakukan dalam labu Erlenmeyer dengan sistem batch menggunakan 

shaker. Adsorpsi dilakukan dengan mencampurkan volume larutan zat warna indigo carmine 

(IC) sebanyak 25 mL pada pH awal larutan 1, 3, 5, 7 dan 9 dengan jumlah adsorben 0,2: 0,4; 

0,6; 0,8 dan 1,0 g serta konsentrasi awal larutan zat warna 5, 10, 15, 20 dan 25 mg/L selama 

variasi waktu 0, 30, 60, 90 dan 120 menit. pH awal larutan zat warna diatur menggunakan 

larutan NaOH 0,1 M atau HCl 0,1 M. Konsentrasi larutan zat warna ditentukan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis (Shimadzu UV mini 1240) pada panjang gelombang maksimum.      

Jumlah zat warna IC yang teradsorpsi pada bentonit aktif terpilar titania dihitung 

menggunakan rumus: 

  
=                                               (1)                                     qt V (Co-Ct) 

M  

Dimana qt adalah jumlah zat warna IC yang teradsorpsi (mg/g) pada waktu t, Co dan Ct 

adalah konsentrasi awal zat warna (sebelum adsorpsi) dan konsentrasi pada waktu t, M adalah 

massa adsorben (g) dan V adalah volume larutan zat warna (mL). Data yang diperoleh 

digunakan untuk menentukan kapasitas adsorpsi dan model isotherm adsorpsi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Modifikasi dan Karakterisasi Adsorben 

Aktivasi bentonit alam dari Kuala Dewa, Aceh Utara  bertujuan untuk meningkatkan 

luas permukaan bentonit karena pada proses aktivasi ini terjadi penghilangan hidrogen, gas-

gas dan air dari permukaan bentonit sehingga terjadi perubahan fisik pada permukaannya. 

Pada proses aktivasi juga terbentuk gugus aktif akibat adanya interaksi radikal bebas pada 

permukan bentonit dengan atom-atom seperti oksigen dan nitrogen dan akan terbentuk pori-

pori baru karena adanya pemanasan. Aktifasi dengan asam akan meningkatkan daya adsorpsi 

bentonit dengan meningkatnya sisi aktif pada permukaan bentonit (Min-yu and Su-Hsia, 

2006). 

  Bentonit aktif kemudian dimodifikasi melalui pertukaran kation menjadi Na2-

Bentonit, H2-Bentonit yang selanjutnya dilakukan proses pilarisasi menjadi bentonit terpilar 

titania. Ion Ca
2+

 dalam Ca-Bentonit dapat digantikan oleh Na
+
 atau ion lainnya karena ion-ion 

ini terikat lemah dalam strukturnya. Proses pilarisasi bentonit dilakukan dengan menukarkan 

kation-kation pada permukaan bentonit dengan kation Ti-polihidroksida yang mengalami 

dehidrasi dan dehidroksilasi pada proses kalsinasi membentuk oksida logam, TiO2 yang 

stabil. Oksida logam ini berfungsi sebagai pilar atau tiang antar lapis bentonit. 

Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa kandungan bentonit alam dari Kuala Dewa 

Aceh Utara adalah montmorillonite, quartz, feldspar and calcite. Secara umum tidak ada 
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perbedaan signifikan antara pola difraksi bentonit alam dan bentonit teraktivasi terpilar titania 

(Gambar 2.). Difraktogram bentonit teraktivasi terpilar titania tidak menunjukkan adanya 

puncak yang disebabkan oleh TiO2 fasa anatase maupun rutile. Hal ini kemungkinan 

disebabkan TiO2 yang masuk ke dalam antar lapis bentonit cukup sedikit dan rendahnya 

homogenitas sampel. 

Hasil uji BET (adsorbsi-desorbsi gas nitrogen)  menunjukkan bahwa Ca-bentonit 

teraktivasi memiliki luas permukaan 32,97 m
2
/g dan setelah dipilarkan TiO2, luas 

permukaannya menjadi lebih kecil (19,67 m
2
/g). Hal ini disebabkan pada proses pilarisasi 

kemungkinan tidak semua TiO2 membentuk pilar pada antar lapis bentonit melainkan berada 

di permukaan dan menutupi pori-pori bentonit, sehingga luas permukaannya menurun. Hasil 

ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Sumarian dkk, 2013 dan Fatimah, 2009, dimana 

partikel TiO2 masuk atau menutupi pori-pori bentonit (monmorillonit) sehingga menurunkan 

luas permukaan. Selain itu kecilnya luas permukaan yang didapatkan setelah proses pilarisasi 

TiO2 ke dalam antar lapis bentonit disebabkan karena rusaknya struktur lapisan silica dan 

alumina bentonit (delaminasi struktur).  

Hasil karakterisasi bentonit alam dan bentonit teraktivasi terpilar titania menggunakan 

scanning electron microscope (SEM)  menunjukkan bentonit teraktifasi terpilar titania 

memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dibanding bentonit alam (Gambar 3.) Hasil analisis 

SEM-EDX menunjukkan bahwa jumlah TiO2 yang terdapat pada bentonit alam adalah 0.36 

wt% dan meningkat menjadi 4,31% pada bentonit teraktivasi terpilar titania. 

Adsorpsi Zat Warna Indigo Carmine oleh Bentonit Teraktivasi Terpilar Titania 

a. Pengaruh pH 

pH awal larutan zat warna sangat mempengaruhi proses adsorpsi karena dapat 

meningkatkan gaya tarik elektrostatik antara molekul zat warna dan adsorben. Pengaruh pH 

larutan terhadap kapasitas adsorpsi zat warna indigo carmine oleh bentonit teraktivasi terpilar 

titania diberikan pada Gambar 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin 

meningkatnya pH awal larutan zat warna mengakibatkan kapasitas adsorpsi zat warna 

menjadi menurun.  

Kapasitas adsorpsi maksimum zat warna indigo karmin diperoleh pada kondisi pH 

asam (pH=3) yaitu 0,560 mg/g. Hal ini dapat dijelaskan karena sifat TiO2 yang merupakan 

senyawa amfoter sehingga permukaan TiO2 akan bermuatan positif dalam suasana asam dan 

dalam suasana basa akan bermuatan negatif. Zat warna  indigo carmine merupakan zat warna 

anionik (karena adanya gugus sulfat yang bermuatan negative, Daneshavar, 2003), sehingga 

lebih mudah teradsorpsi pada permukaan TiO2 dalam suasana asam. Pada suasana basa, 

permukaan TiO2 akan menjadi bermuatan negatif sehingga akan meningkatkan gaya tolak 

antara molekul zat warna indigo carmine dengan TiO2.  

b. Pengaruh Jumlah Adsorben 

Jumlah adsorben merupakan salah satu faktor utama dalam proses adsorpsi karena 

mempengaruhi ketersediaan sisi aktif yang dapat digunakan untuk mengadsorpsi adsorbat. 

Gambar 5 menunjukkan bahwa  kapasitas adsorpsi maksimum zat warna indigo carmine oleh 

bentonit teraktivasi terpilar titania  (0,544 mg/g) diperoleh dengan menggunakan jumlah 

adsorben 0,2 g.  

c. Pengaruh Konsentrasi Awal Zat Warna 

Konsentrasi awal zat warna sangat mempengaruhi kapasitas adsorpsi suatu adsorben. 

Hal ini disebabkan akan mempengaruhi jumlah molekul zat warna yang teradsorpsi pada 

permukaan adsorben. Di samping itu juga dapat terjadi kompetisi antara molekul zat warna 

untuk menempati sisi aktif adsorben. Semakin besar jumlah molekul zat warna maka 

kompetisi yang terjadi juga semakin besar hingga permukaan adsorben menjadi jenuh dan 

tidak mampu lagi mengadsorpsi. Pengaruh konsentrasi awal zat warna terhadap kapasitas 
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adsorpsi indigo carmine menggunakan bentonit teraktivasi terpilar titania. menunjukkan 

bahwa kapasitas adsorpsi zat warna indigo carmine yang paling tinggi diperoleh dengan 

menggunakan konsentrasi awal zat warna 25 mg/L dengan kapasitas adsorpsi 1,333 mg/g.  

Dengan demikian kondisi optimum adsorpsi zat warna indigo carmine menggunakan bentonit 

terpilar titania adalah  pada kondisi pH =3, jumlah adsorben = 0,2 g, konsentrasi awal zat 

warna = 25 mg/L dengan waktu adsorpsi 120 menit. Kapasitas adsorpsi yang diperoleh lebih 

besar dibandingkan kapasitas adsorpsi indigo carmine oleh bentonit terpilar titania tanpa 

diaktivasi yang telah dilaporkan sebelumnya (Lubis et al, 2015). 

Daya adsorpsi bentonit teraktivasi terpilar titania dibandingkan dengan daya adsorpsi 

bentonit alam (Ca-bentonit). Hasil yang diperoleh menunjukkan kapasitas adsorpsi zat warna 

indigo carmine menggunakan Ca-bentonit adalah 0,039 mg/g. Hal ini menunjukkan proses 

pilarisasi dapat meningkatkan daya adsorpsi bentonit menjadi hampir 35 kali lebih besar. 

d. Isoterm Adsorpsi 

Data kesetimbangan adsorpsi zat warna indigo carmine oleh bentonit teraktivasi terpilar 

titania dianalisis menggunakan model isotherm Langmuir dan Freundlich. Model isotherm 

Langmuir menggunakan persamaan:  

  
=         +          Ce                            (2)                                     

aL 
KL 

Ce 
qe 

1 
KL  

Dimana,  qe (mg/g) jumlah adsorbat yang diadsorpsi setiap unit massa adsorben, Co dan Ce 

(mg/L) adalah konsentrasi awal zat warna dan konsentrasi pada saat kestimbangan, V (L) 

adalah volume larutan dan m (g) adalah massa dari adsorben. KL (L/g) adalah konstanta 

kesetimbangan Langmuir dan KL/aL menghasilkan Qo (mg/g) yaitu kapasitas adsorpsi. Nilai 

KL dan aL dihitung dari intersep dan slope dengan memplotkan Ce/qe terhadap Ce (Bulut et 

al, 2008). 

Model isoterm adsorpsi Freundlich dianalisis dengan menggunakan persamaan:  

  
log qe = log KF +       log Ce          (3)                          

1 
n 

 

dimana KF (mg
1-1/n

L
1/n

/g) adalah konstanta Freundlich dan n (g/L) adalah eksponen 

Freundlich. Dengan memplotkan log qe terhadap log Ce maka konstanta KF dan eksponen n 

dapat ditentukan. Nilai konstanta Langmuir (KL, aL, Q0) serta konstanta Freundlich beserta 

koefisien korelasi pada adsorpsi zat warna indigo carmine menggunakan bentonit teraktivasi 

terpilar titania diberikan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  

Konstanta isoterm Langmuir dan Freundlich untuk adsorpsi zat warna indigo carmine  

menggunakan bentonit teraktivasi pilar titania 

 

 

 

 

 

 

Langmuir 

KL  

(L/g) 

aL  

(L/mg) 

Qo 

(mg/g) 

RL r
2
 

0.156 0.093 1.678 0.392-0.682 0.953 

Freundlich 

KF 

(mg
1-1/n

L
1/n

/g 

n 

(g/L) 

r
2
 

0,165 1,377 0,997 
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Nilai-nilai konstanta isotherm Langmuir dan Freundlich pada Tabel 1. menunjukkan 

bahwa adsorpsi zat warna indigo carmine lebih mengikuti model isotherm adsorpsi 

Freundlich.dibanding isoterm Langmuir, karena koefisien korelasi (r
2
) isotherm Langmuir 

lebih rendah dibanding isotherm Freundlich. Hal ini menunjukkan bahwa adsorpsi yang 

terjadi adalah multi layer. 

KESIMPULAN 

Aktivasi, modifikasi dan pilarisasi bentonit alam Kuala Dewa Aceh Utara menjadi 

bentonit teraktivasi terpilar titania telah berhasil dilakukan.  Kondisi optimum adsorpsi zat 

warna indigo carmine menggunakan bentonit teraktivasi terpilar titania diperoleh pada pH = 

3, jumlah adsorben = 0,2 g, konsentrasi awal zat warna = 25 mg/L dan waktu kontak 120 

menit dengan kapasitas adsorpsi 1,333 mg/g. Adsorpsi zat warna indigo carmine 

menggunakan bentonit teraktivasi terpilar titania mengikuti model isotherm adsorpsi 

Freundlich.  
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ABSTRAK 

Minyak bumi merupakan sumber energi utama dalam bidang industri, 

transportasi dan rumah tangga. Peningkatan kebutuhan minyak bumi 

tidak seimbang dengan produksinya, dengan demikian menyebabkan 

Indonesia mengalami krisis energi. Salah satu upaya untuk hal 

tersebut dengan studi korelasi, yang merupakan salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan genetik antar 

sumur minyak. Studi korelasi dari sumur produksi yang berada di 

daerah Langgak dengan Pendalian, Rokan Hulu belum pernah 

dilakukan. Studi korelasi yang dilakukan pada sampel minyak 

Pendalian dan Langgak memberikan gambaran tentang hubungan 

genetik, lingkungan pengendapan, batuan sumber (source rock). 

Sampel minyak mentah dari sumur minyak Langgak dan Pendalian 

difraksinasi dengan kolom kromatografi menjadi hidrokarbon saturat. 

Analisis menggunakan kromatografi gas (GC) dari fraksi saturat. 

Berdasarkan kelimpahan hidrokarbon alifatik, dari sampel ladang 

minyak bumi memiliki rasio nilai Pr/n-C17 dan Ph/n-C18 yang rendah 

yaitu 0,44-0,55 dan 0,20-0,26 yang mengindikasikan minyak tersebut 

berasal dari sumber material organik tumbuhan tingkat tinggi 

(terrestrial), dan lingkungan pengendapan berasal dari lingkungan 

lacustrine (danau) memiliki nilai rasio Pr/Ph 2,14 – 2,39. Hasil 

analisis diagram bintang menunjukkan sampel minyak lapangan 

produksi Pendalian 04, Pendalian 05, Langgak 024 berkorelasi 

positif, sedangkan sampel minyak Langgak 025 berkorelasi negatif. 

Korelasi positif mengindikasikan bahwa sampel tersebut mempunyai 

hubungan genetik, sumber material yang sama dan asal usul yang 

sama. 

 

Kata kunci: minyak bumi, lacustrine, kromatografi gas, diagram bintang 

 

 PENDAHULUAN 

Minyak bumi merupakan sumber devisa bagi negara, sumber energi utama untuk 

industri, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga. Peningkatan kebutuhan minyak bumi di 

Indonesia, menyebabkan komsumsi minyak bumi ini sudah tidak dapat lagi dipenuhi lagi 

oleh produksi minyak bumi di Indonesia sehingga sebagian kebutuhan bahan bakar harus 

diimpor. Berdasarkan data dari Ditjen Migas (2013), konsumsi minyak bumi di Indonesia per 

harinya mencapai 1.530.000 barel, sedangkan jumlah produksi per hari hanya sebesar 

870.000 barel. Hal ini mengakibatkan negara Indonesia harus membeli minyak bumi dari 
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negara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Potensi minyak bumi di Indonesia 

menurut data Ditjen Migas (2013) mencapai 1,43miliar barel. 

 
Gambar 1. Kurva produksi dan konsumsi minyak bumi di Indonesia (Anonimous,2008) 

 

Seiring meningkatnya kebutuhan minyak bumi di Indonesia, maka konsumsi minyak 

bumi ini sudah tidak dapat dipenuhi oleh produksi minyak bumi Indonesia. Pada tahun 2004, 

Indonesia telah menjadi negara yang mengimpor minyak bumi untuk kebutuhan dalam 

negeri. Pada gambar 1 terlihat bahwa garis produksi dan konsumsi telah bertemu, sehingga 

jumlah produksi yang terus menurun, tidak dapat lagi memenuhi permintaan konsumsi yang 

terus naik.(Anonimous, 2008) . 

Penurunan jumlah produksi dikarenakan salah banyaknya sumur minyak yang tidak 
berproduksi lagi (sumur tua). Oleh karena itu, perlu dilakukan eksplorasi untuk mencari 

sumur-sumur produksi yang baru, menentukan arah migrasi, asal usul dan sumber material 

organic pembentuk minyak bumi. Salah satu upaya eksplorasi yang dapat dilakukan adalah 

dengan melakukan studi korelasi minyak bumi dari beberapa sumur produksi dan analisis 

geokimia molekuler (Kaufman dkk.,1990). 

Data kajian geokimia molekular minyak bumi digunakan untuk menentukan 

hubungan genetik dan arah migrasi dari sumur produksi yang berada di daerah Langgak, dan 

Pendalian. Meskipun telah banyak dilakukan kajian korelasi sebelumnya, seperti kajian 

geokimia minyak bumi Sumatera Tengah, pernah dilakukan oleh Tamboesai (2002) terhadap 

korelasi antar minyak dari sumur produksi Duri, Riau, dan hal sama juga dilkukan 

berdasarkan penelitian Rohmani (2010), korelasi minyak bumi dari sumur produksi Langgak. 

Minyak bumi Langgak dan Pendalian Rokan Hulu merupakan salah satu sumur minyak yang 

terletak di cekungan Sumatera Tengah dan belum ada studi korelasi minyak bumi pada 

lapangan tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolom yang berdiameter 1 cm 

dan panjang 20 cm, kromatografi gas (GC) Agilent Technologies 7890 A Series, centrifuge, 

peralatan gelas yang menunjang penelitian, botol kecil (vial), statip, timbangan digital, oven. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel minyak bumi dari 

empat buah sumur produksi yaitu dua dari sumur minyak Pendalian (PDL-04 dan dan PDL-

05), dua dari Langgak yaitu (Lgk-024 dan LGK-025), Silika 60-200 mesh, n-heksana, 

dikorometana (DCM), dan kapas steril. 

Pengambilan sampel 

Pada penelitian ini, sampel diambil dari sumur minyak Pendalian dan Langgak-Rohul, 

Riau. Sampel minyak bumi yang baru diangkat dari sumur minyak bumi oleh ahli lapangan 

didinginkan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis geokimia. Hal ini bertujuan agar 

mencegah terjadinya biodegradasi pada sampel minyak mentah. Selanjutnya peneliti dapat 

menggunakan sampel minyak di Laboratorium untuk analisis geokimia. 
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Analisis whole oil 

Analisis whole oil dapat di analisis yaitu sampel minyak bumi Petapahan melarutkan 

sampel dengan diklorometana yaitu 10 mL pelarut diklorometana dan 2 g sampel p.a (pro 

analitik) untuk mendapatkan minyak mentah dari sampel yang digunakan. Sampel Minyak 

bumi yang dilarutkan dikocok selama 30 detik. Kalau minyaknya ada berarti warna larutan 

berubah menjadi kuning kehitaman. Sampel yang ada minyaknya disentrifugasi selama 15 

menit dengan kecepatan 3000 rpm. Hal ini dilakukan melarutkan sampel dua kali dan 

hasilnya kemudian digabungkan. Kemudian dianalisis dengan kromatografi gas. 

Fraksinasi minyak mentah 

Fraksinasi minyak mentah dibagi 2 metode yaitu menghilangkan kontaminasi 

senyawa polar dan memisahkan fraksi saturat. Metode pertama untuk menghilangkan 

senyawa polar yaitu Sampel minyak mentah ditimbang sebanyak 200 mg dilarutkan dengan 

1mL n-heksana/DCM (3:1 v/v) murni, kemudian dimasukkan kedalam kolom dengan 

panjang 20 cm diameter 1 cm yang berisi silika gel di dalam kolom yang telah diaktivasi 

dengan ukuran 60-200 mesh. Kolom yang telah berisi dielusi dengan 17 mL n-heksana/DCM 

(3:1 v/v) murni. Kemudian eluat ditampung pada botol vial dan pelarut diuapkan hingga 

terbentuknya minyak pada dinding vial. 

Metode kedua yaitu untuk minyak yang diperoleh kemudian dilarutkan 

dengan 2 mL n-heksana (homogen) murni, hasil yang diperoleh kemudian dimasukkan 

kedalam kolom panjang 20 cm dan diameter 1 cm yang berisi silika gel yang telah diaktivasi 

dengan ukuran 60-200 mesh. Kolom yang telah berisi sampel kemudian dielusi menggunakan 

6 mL n-heksana murni hingga didapat fraksi saturat berwarna bening dapat dilihat dengan 

kasat mata. Eluat saturat diuapkan menggunakan waterbath sampai pelarut menguap. 

Kemudian dianalsis dengan GC FID. 

Analisis kromatogram fraksi saturat menggunakan kromatogarafi gas 

Fraksi saturat dianalsis menggunakan kromatografi gas (GC) Agilent Technologies 

7890 A Series dilengkapi dengan kolom kapiler fused silica DB-5, panjang kolom 30 m, 

diameter kolom 0,32 mm, tebal fase diam 0,25µm. Gas helium digunakan sebagai gas 

pembawa dengan kecepatan alir 1 mL/menit. Sampel diinjeksikan menggunakan column 

injector 0,2 µL dengan tinggi temperature inlet 270
o
C, kemudian dideteksi oleh Flame 

Ionization Detector (FID) yang temperaturnya dipertahankan pada 350
o
C. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

whole oil kromatogram 

Dari analisis sampel minyak Petapahan kromatogram whole oil n-alkana yang 

mengandung fraksi saturat, aromat dan residu (Gambar 1.) 

 
Gambar 2. Whole oil kromatogram sampel minyak bumi Pendalian (PDL-04) 

Whole oil merupakan minyak mentah yang diinjeksikan kedalam kromatografi gas 

yang belum terpisahnya fraksi saturat, aromat, dan residu. Fraksi saturat identik dengan 

puncak yang tinggi, sedangkan aromat puncak yang rendah. 

Hasil analisis dari whole oil kromatogram pada Gambar 2. menunjukkan ada dua 

puncak yang saling berdampingan pada bagian tengah kromatogram. Puncak pertama pada 

puncak tertinggi merupakan normal C17 (pristana) sedangkan puncak kedua adalah normal 
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C18 (phitana). Kedua puncak ini merupakan awal dari penentuan nomor rantai karbon, 

biasanya nomor rantai karbon dapat ditentukan pada puncak sebelum maupun sesudah dari 

puncak pristana dan phitana. 

 

Analisis kromatogram GC fraksi saturat 

Hasil kromatogram GC FID pada fraksi saturat dari masing-masing sampel yang 

dilakukan pada empat sampel. Fraksi 

saturat terdiri dari n-parafin, iso-parafin, dan sikloalkana (naftana). Hasil fraksi saturat 

terlihat dari Gambar 3. 

 
Gambar 3. Fraksi saturat kromatogram sampel minyak Pendalian (PDL-04) 

 

Gambar 3. menunjukkan hasil dari kromatogram sampel minyak Pendalian (PDL-04) 

pada hasil kromatogram tersebut terlihat adanya puncak pristana C17 dan phitana C18. Pada 

kromatogram ini luas area sebagai data kuantitatif. 

 

 
Gambar 4. Fraksi saturat kromatogram sampel minyak Pendalian (PDL-05) 

 

Gambar 4. menunjukkan hasil dari kromatogram sampel minyak Pendalian (PDL-05) 

pada hasil kromatogram tersebut terlihat pada bagian tengah yang berdempetan adanya 

puncak pristana C17 dan phitana C18. 

 
 

Gambar 5. Fraksi saturat kromatogram sampel minyak Langgak (LGK-024) 

 

Gambar 5. menunjukkan hasil dari kromatogram sampel minyak Langgak (LGK-024) 

bagian tengah yang berdempetan adanya puncak pristana C17 dan phitana C18. 
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Gambar 6. Fraksi saturat kromatogram sampel minyak Langgak (LGK-025) 

 

Gambar 6. menunjukkan hasil fraksi saturat Langgak (LGK-025) adanya pristana C17 

(Pr) dan phitana (Ph) pada C18. 

 

Penentuan sumber material batuan organik 

 

Sumber material batuan organik terbagi atas sumber terestrial, sumber marine dan 

sumber campuran. 

 

 
Gambar 7. Cross plot Pr/n-C17 dan Ph/n-C18 sampel minyak Langgak dan Pendalian 

 

 

Keterangan : 

 
Gambar 7. menunjukkan bahwa sampel minyak tersebut pada zona A hal ini 

menunjukkan berasal dari sumber material organik tumbuhan tingkat tinggi (terrestrial) dan 

mengalami biodegradasi dengan meningkatnya kematangan (Peter dan Moldowan,1993). 

Nilai Pr/Ph untuk setiap sampel teranalisis dari sumur produksi Pendalian yaitu 2,29-2,30, 

nilai Pr/Ph Langgak yaitu 2,27, sedangkan nilai Perbandingan Pr/Ph diatas dapat disimpulkan 

bahwa sampel diatas berasal dari lingkungan pengendapan yang sama lacustrine (danau). 

Menurut Didyk dkk(1975) nilai Rasio Pr/Ph antara 1,5-3,0 mengidentifikasikan tipe minyak 

bumi berasal dari lingkungan lacustrine(danau) yang terbentuk dalam dibawah kondisi 

reduksi (lingkungan pengendapan material organik kurang oksigen) 
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d. Studi korelasi dengan diagram bintang 

 

Tabel :1 Data rasio puncak kromatogram diagram bintang sumur minyak Langgak (Lgk-

024, Lgk-025), dan Pendalian (Pdl-04, Pdl-05) 

 No PDL-04 PDL-05 LGK-024 LGK-025 

 A 0,96 0,98 1,02 0,94 

 B 0,98 1,02 0,98 1,07 

 C 1,05 1,04 1,01 1,09 

 D 1,01 1,06 1,02 1,04 

 E 0,95 0,93 1,04 0,98 

 F 1,06 1,05 1,07 1,01 

 G 1,07 1,08 0,96 1,02 

 H 1,09 1,07 1,06 1,17 

 I 1,44 1,43 1,5 1,28 

 J 1,55 1,51 1,59 1,32 

 

Tabel 1. Menunjukkan data rasio tinggi puncak dari kromatogram setiap sumur 

minyak. Data tersebut dapat digunakan untuk membuat diagram bintang yang berguna untuk 

membuktikan ada atau tidak adanya korelasi antar minyak bumi. 

 

 
Gambar 8. Rasio puncak kromatogram untuk diagram bintang sumur minyak Langgak, dan 

Pendalian. 

 

Gambar 8. menunjukkan pada diagram bintang masing-masing sampel sumur minyak 

Pendalian dan Langgak-Rohul, Riau 

Dari diagram bintang yang diperoleh menunjukkan bahwa Sampel minyak bumi dari sumur 

Pendalian-04 berkorelasi positif dengan Langgak 025, sedangkan sampel sumur minyak 

Pendalian 05 menunjukkan korelasi positif yang lebih dekat terhadap sampel minyak dari 

sumur langgak 024. Arah migrasi minyak bumi dari ke empat sampel sumur minyak yaitu 

menuju ke sumur lapangan blok Langgak. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 8. Semua 

mengarah ke arah Langgak. 

Sampel dari sumur minyak yang mempunyai hubungan korelasi yang positif, hal ini 

menunjukkan bahwa sampel tersebut berasal dari lingkungan pengendapan, sumber material 

organic, hubungan genetik yang sama, dan asal usul yang sama. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan data isoprenoidnya menunjukkan bahwa minyak bumi pendalian 04 

berasal dari sumber terrestrial, sedangkan minyak bumi lainnya berasal dari sumber  

campuran, sedangkan dari rasio Pr terhadap Ph nya maka terbukti bahwa keempat sampel 

tersebut berasala dari sumber yang tidak jauh berbeda yaitu lacustrin. 

Korelasi yang dilakukan, sampel yang dianalisis menunjukkan hasil diagram bintang 

bahwa sampel sumur minyak Pendalian-04 dengan Langgak 025 berkorelasi positif, 

sedangkan sampel sumur minyak Pendalian 05 dengan Langgak 024 berkorelasi positif. Hal 

ini menunjukkan bahwa sumur minyak Petapahan dan Langgak mempunyai hubungan 

genetik, asal usul, dan sumber material yang sama. Dan arah migrasi dari sampel minyak 

bumi yaitu menuju sumur minyak blok Langgak. 
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ABSTRACT 

A lowcost adsorben from crude palm oil’s bottom ash as an 

alternative to other expensive option for the removal of methylene 

blue (MB) from aqueous solution. The effect of different experimental 

parameters, such as adsorbent dosage, dye concentration and contact 

time on the adsorption process were investigated. An optimum value 

of adsorption process was observed at pH 6 and 0,2 g adsorbent 

dosage. The amount of dye removed per adsorbent unit increased with 

increasing adsorbent dosage, and increased with increasing contact 

time and concentration. Experimental data were modelled using first-

order and pseudo-second-order models. The experimental data were 

fitted to Langmuir and freundlich isotherm  models. The obtained 

result indicated that crude palm oil’s (CPO) bottom ash as a lowcost 

adsorbent is an attractive candidate for the removal of basic dye MB 

from aqueous solution. 

 

Keywords : Adsorption, lowcost adsorbent, dye removal 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu pencemar organik yang bersifat non biodegradable adalah zat warna tekstil. 

Zat warna tekstil umumnya dibuat dari senyawa azo dan turunannya dari gugus benzen. 

Diketahui bahwa gugus benzen sangat sulit didegradasi, kalaupun dimungkinkan dibutuhkan 

waktu yang lama. Senyawa azo bila terlalu lama berada di lingkungan, akan menjadi sumber 

penyakit karena sifatnya karsinogenik dan mutagenik. Limbah zat warna ini memiki sifat non 

biodegradable karena mengandung senyawa kompleks aromatik dan senyawa organik yang 

sukar diuraikan oleh mikroba sekalipun (Pratiwi et al, 2011). Berbagai teknik untuk 

menghilangkan pencemar organik dalam air telah banyak dilakukan seperti presipitasi, 

oksidasi/reduksi, filtrasi, penukar ion, pemisahan membran dan adsorpsi. Namun berbagai 

metode tersebut memiliki berbagai kelemahan dalam penerapannya. Presipitasi menghasilkan 

endapan berupa lumpur, sementara teknologi membran membutuhkan biaya yang cukup 

besar. Teknologi yang pada saat ini menguntungkan adalah sistem adsorpsi dimana efisiensi 

yang tinggi, biaya yang lebih murah serta prosesnya yang dianggap lebih mudah (Mittal et al, 

2005).  

Pemanfaatan berbagai limbah pabrik minyak kelapa sawit telah banyak 

dikembangkan misalnya adalah penggunaan cangkang dan serabut kelapa sawit sebagai 

bahan bakar boiler untuk pemenuhan energi pabrik tersebut. Hasil pembakaran limbah kelapa 

sawit menyisakan produk samping seperti abu layang sebesar kurang lebih 100 kg/minggu 

dan abu kerak boiler sekitar lebih 3 sampai dengan 5 ton/minggu (Widyastuti et al, 2013). 

Sisa pembakaran abu kerak boiler yang relatif banyak tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pengganti pada batako. Hal tersebut dikarenakan kandungan yang terdapat pada abu 
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kerak hasil pembakaran boiler dari cangkang kelapa sawit mengandung SiO2  31,45 %, dan 

CaO 15,2% dan  Al2O3  sebanyak 1,6% (Prianti et al, 2015). Namun berdasarkan senyawa 

kimia berupa SiO2 dan Al2O3 yang terdapat dalam abu dasar cangkang kelapa sawit tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk material adsorben berbagai polutan berdasarkan interaksinya 

secara elektrostatik maupun interaksi non ikatan lain (Hsu T, 2008). Penggunaan abu dasar 

ini dapat dikategorikan sebagai lowcost adsorben dan bahan baku berupa limbah sehingga 

menunjang program pelestarian lingkungan.  

 

METODE PENELITIAN 

Aktivasi Abu Dasar 

Aktivasi adsorben dilakukan dengan perendaman abu dasar dalam larutan H3PO4 10 % 

selama 24 jam kemudian setelah itu abu dasar dioven pada suhu 110 
o
C selama 2 jam. 

Kajian Adsorpsi 

Absorbansi larutan metilen biru sebelum dan setelah adsorpsi diukur dengan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 660 nm. Banyaknya zat warna 

yang terserap ditentukan dengan persamaan : 

 

qe =  

 

dengan qe,  kapasitas adsorpsi (mg/g); Co, konsentrasi awal larutan (mg/L); Ce, konsentrasi 

akhir larutan (mg/L); m = massa adsorben (g); dan V, volume larutan (L). 

Pengaruh Massa Adsorben Abu Dasar. Kajian pengaruh massa adsorben abu dasar 

dilakukan untuk mengetahui kecenderungan massa adsorben dalam adsorpsi metilen biru. 

Dilakukan kajian adsorpsi pada 5 ppm  metilen biru  dengan variasi massa adsorben 0,05; 

0,1; 0,3; 0,5; 1,0; dan 1,5 gram serta waktu kontak 60 menit. 

Pengaruh Waktu Kontak. Kajian pengaruh waktu kontak adsorpsi digunakan untuk 

mempelajari kinetika adsorpsi. Sebanyak 0,1 gram abu dasar dalam 25 mL larutan 5 ppm 

dikocok dengan shaker dengan variasi waktu kontak 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 dan 150 

menit. 

Pengaruh Konsentrasi Awal Larutan Metilen Biru. Kajian pengaruh konsentrasi awal 

larutan metilen biru dilakukan untuk mempelajari isotherm adsorpsi. Sebanyak 0,1 gram abu 

dasar dalam 25 mL larutan eksperimen dikocok dengan variasi konsentrasi 5, 10, 15, 20, 30, 

dan 50 ppm pada waktu optimum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Massa Adsorben 

Dengan meningkatnya jumlah adsorben meningkatkan luas permukaan adsorben sehingga 

meningkatkan jumlah metilen biru yang terserap (Gambar 1). Adsorpsi maksimum pada 

adsorben tanpa aktivasi terjadi pada massa 0,1 gram dengan jumlah metilen biru yang 

terserap sebesar 62,1%. Sedangkan pada adsorben yang telah diaktivasi, jumlah metilen biru 

yang terserap sebesar 78,6%. Data ini menunjukkan bahwa proses adsorpsi metilen biru dapat 

dilakukan menggunakan adsorben abu dasar pembakaran cangkang sawit pada boiler yang 

memiliki aktifitas cukup besar dengan kelimpahan bahan yang besar dikarenakan abu dasar 

cangkang sawit merupakan limbah dari pengoperasian pabrik minyak kelapa sawit. 
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Gambar 1. Pengaruh Massa Adsorben pada Adsorpsi Metilen Biru (a. Adsorben Tanpa 

Aktivasi; b. Adsorben Dengan Aktivasi) 

 

3.2. Kinetika Adsorpsi 

Kapasitas adsorpsi adsorben abu dasar sebelum dan sesudah aktivasi  pada zat warna metilen 

biru telah dikaji sebagai fungsi dari waktu seperti disajikan pada Gambar 2. Peningkatan 

adsorpsi metilen biru terjadi seiring dengan meningkatnya waktu kontak adsorpsi dengan 

keseimbangan adsorpsi diperkirakan terjadi pada waktu 80 menit pada kedua adsorben 

(dengan aktivasi dan tanpa aktivasi).  

Kecenderungan yang sama terjadi antara adsorben dengan aktivasi dan tanpa aktivasi yaitu 

pada menit-menit awal terjadi peningkatan yang cukup signifikan sampai akhirnya mencapai 

kesetimbangan pada menit ke 80 dengan metilen biru yang terserap sebesar 2,26 mg/g (abu 

dasar dengan aktivasi) dan  1,93 mg/g (abu dasar tanpa aktivasi). 

 
Gambar 2. Grafik Hubungan Jumlah Metilen Biru yang Terserap terhadap Waktu Kontak  

(a. Adsorben Tanpa Aktivasi; b. Adsorben Dengan Aktivasi) 

Kajian kinetika adsorpsi dipelajari menggunakan model kinetika orde satu semu (Lagergreen, 

1989) dan model kinetika orde dua semu (Ho et al, 2000). Dimana model tersebut dapat 

dituliskan dalam persamaan garis lurus sebagai berikut. 

log (qe – qt) = log (qe) –  t 

 

Dimana qt adalah jumlah adsorbat yang terserap oleh adsorben pada waktu t (mg/g), qe adalah 

jumlah adsorbat yang terserap oleh adsorben pada waktu kesetimbangan (mg/g), k1’ adalah 

konstanta laju reaksi dari pseudo order satu (1/menit). 

  

 

Dengan membuat grafik plot antara t/qt vs t, dapat ditentukan qe dan k2 dari slope dan 

intersepnya. Nilai koefisien determinasi dari adsorpsi metilen biru pada abu dasar untuk 

model kinetika orde satu semu dan orde dua semu disajikan pada Tabel 1. 

b 

a 

b 

a 
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Tabel 1.  

Parameter Model Kinetika Adsorpsi Metilen Biru pada Abu Dasar Boiler 

Adsorben Parameter Model Kinetika 

Orde satu semu (Lagergreen) Orde dua semu (Ho) 

Abu Dasar Boiler Tanpa 

Aktivasi 

R
2
 = 0.979 

qe = 1,16 mg/g 

k = 0,026 min
-1

 

R
2
 = 0.989 

qe = 2,54 mg/g 

k = 0,009 mg/g.min 

Abu Dasar Boiler Dengan 

Aktivasi 
R

2
 = 0.978 

qe = 1,10 mg/g 

k = 0,027 min
-1

 

R
2
 = 0.990 

qe = 2,86 mg/g 

k = 0,009 mg/g.min 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dengan kedua model kinetika tersebut, adsorpsi 

metilen biru pada adsorben abu dasar boiler mengikuti model kinetika orde dua semu 

menurut Ho, 2005. Hal ini dibuktikan dengan nilai R
2
 yang paling mendekati 1 (satu) yaitu 

sebesar 0,989 pada abu dasar tanpa aktivasi dan sebesar 0,990 pada abu dasar dengan 

aktivasi. Kapasitas adsorpsi pada model kinetika orde dua semu tersebut sebesar 2,54 mg/g 

dengan nilai k = 0,009 mg/g.min untuk adsorben tanpa aktivasi dan sebesar 2,86 nilai k = 

0,009 mg/g.min untuk adsorben dengan aktivasi. Dari kajian model kinetika tersebut, dapat 

diketahui bahwa adsorben dengan aktivasi memiliki kemampuan adsorpsi yang lebih besar 

dibandingkan dengan adsorben tanpa aktivasi yang ditunjukkan dari nilai qe. Selain itu 

dengan laju adsorpsi yang sama, adsorben dengan aktivasi memiliki kemampuan yang lebih 

baik daripada tanpa aktivasi. Hal ini dikarenakan dengan adanya aktivasi akan membuat sisi 

aktif pada permukaan permukaan adsorben semakin luas dimana sebelum aktivasi permukaan 

adsorben ini tertutup oleh pengotor-pengotor yang berupa ion ataupun senyawa-senyawa 

organik. 

Kesetimbangan Adsorpsi 

Isotherm adsorpsi mendeskripsikan nilai konstanta tertentu yang menggambarkan 

karakteristik permukaan, afinitas adsorben dan kapasitas adsorpsi (Nawaz et al, 2014). Untuk 

menggambarkan kesetimbangan adsorpsi pada berbagai konsentrasi adsorbat, model yang 

umum digunakan adalah model isotherm Langmuir (Langmuir, 2000) dan Freundlich 

(Freundlich, 1906). Hasil dari pengaruh konsentrasi awal larutan metilen biru pada terhadap 

kapasitas adsorpsi disajikan pada Gambar 3. Model isotherm Langmuir mengasumsi-kan 

bahwa adsorpsi terjadi pada permukaan adsorben yang homogen dengan distribusi adsorben 

pada adsorbat yang seragam. Hal ini menyebabkan adsorpsi hanya terjadi pada satu lapisan 

sehingga apabila situs aktif telah terisi oleh adsorbat, penyerapan pada sisi aktif tersebut tidak 

terjadi lagi. 

 
Gambar 3. Grafik Hubungan Jumlah Metilen Biru yang Terserap Terhadap Konsentrasi Awal  

 

 

 

b 

a 
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Larutan Metilen Biru (a. Adsorben Tanpa Aktivasi; b. Adsorben Dengan Aktivasi) 

 

Persamaan  garis lurus isotherm langmuir adalah sebagai berikut : 

 

    

Dimana qe adalah jumlah adsorbat yang terserap oleh adsorben pada saat kesetimbangan 

(mg.g
-1

), ce merupakan konsentrasi adsorbat pada saat kesetimbangan (mg.L
-1

), qm adalah 

kapasitas adsorbat yang dapat teradsorp oleh adsorben (mg.g
-1

) dan KL adalah konstanta 

Langmuir (g.L
-1

). Nilai qm dan KL dapat diperoleh dengan memplotkan 1/qe versus 1/ce dari 

persamaan diatas sehingga didapat slope dan intersepnya. 

 

Sedangkan model isotherm Freundlich mengasumsikan bahwa penyerapan terjadi pada 

permukaan yang heterogen dengan dengan energy adsorpsi yang tidak seragam pada 

permukaan adsorben. Pada model isotherm Freundlich juga diasumsikan bahwa penyerapan 

dapat terjadi pada situs aktif yang sama.  

 

 
 

Dimana KF adalah konstanta Freundlich yang mengindikasikan kapasitas adsorpsi (mg.g
-1

) 

serta nF merupakan intensitas adsorpsi. Nilai KF dan nF dapat diperoleh dengan memplotkan 

log qe dan log ce sehingga diperoleh slope dan intersepnya. Nilai konstanta model tersebut 

disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Parameter Model Isotherm Adsorpsi Metilen Biru pada Abu Dasar Boiler 

Adsorben Parameter Model Isotherm 

Langmuir Freundlich 

Abu Dasar Boiler Tanpa Aktivasi R
2
 = 0.885 

qm = 4,27 mg/g 

KL = 0,611 

R
2
 = 0.948 

KF = 1,83 mg/g 

nF = 1,789 mg/g.min 

Abu Dasar Boiler Dengan Aktivasi R
2
 = 0.952 

qm = 6,32 mg/g 

KL = 0,902 

R
2
 = 0.978 

KF = 8,41 mg/g 

nF = 1,776 mg/g.min 

 

Informasi mengenai model isotherm ini dapat diketahui dari variasi konsentrasi awal 

metilen biru. Plot antara 1/qe vs 1/ce digunakan untuk model isotherm Langmuir sedangkan 

plot antara ln qe vs ln ce digunakan untuk model isotherm Freundlich. Nilai dari R
2
 

mendekati 1 menggambarkan model tersebut sesuai untuk proses adsorpsi yang terjadi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adsorpsi metilen biru mengikuti model isotherm Freundlich 

dengan nilai R
2
 0,948 untuk abu dasar tanpa aktivasi dan 0,978 untuk abu dasar dengan 

aktivasi sehingga adsorpsi terjadi pada permukaan yang heterogen. Kapasitas adsorpsi 

ditunjukkan oleh nilai konstanta Freundlich (KF) yaitu sebesar 1,83 mg/g untuk adsorben 

tanpa aktivasi dan sebesar 8,41 mg/g untuk adsorben dengan aktivasi. Nilai konstanta 

Freundlich n menunjukkan apakah proses adsorpsi menguntungkan atau tidak, apabila nilai 

1/n < 1 (pada penelitian ini 0,559 dan 0,563) maka proses adsorpsi berlaku untuk semua 

range/rentang konsentrasi sehingga dapat diaplikasikan pada konsentrasi tinggi pada limbah 

yang sebenarnya (Zhu et al, 2014). 
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KESIMPULAN 

Abu dasar pembakaran cangkang sawit memiliki kemampuan yang cukup besar dalam 

proses adsorpsi metilen biru. Kemampuan ini akan meningkat dengan adanya aktivasi 

terhadap adsorben tersebut. Berdasarkan kajian kinetika adsorpsi, diketahui bahwa adsorpsi 

metilen biru pada abu dasar cangkang sawit mengikuti model kinetika orde dua semu dengan 

nilai k sebesar 0,009 pada kedua adsorben. Melalui kajian isotherm adsorpsi diperoleh 

informasi bahwa kapasitas adsorpsi metilen biru pada abu dasar tanpa aktivasi sebesar 1,83 

mg/g dan sebesar 8,41 mg/g pada abu dasar yang telah diaktivasi.  Proses adsorpsi berlaku 

untuk semua range/rentang konsentrasi sehingga dapat diaplikasikan pada konsentrasi tinggi 

yang ditunjukkan dengan nilai konstanta freundlich, 1/n < 1. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Freundlich HMF. Over the adsorption in solution. J Phys Chem. 1906. 57, 385–470 

Gandimathi, R., Ramesh, S T., Sindhu, V., and Nidheesh, PV., Bottom ash adsorption of 

basic dyes from their binary aqueous solutions, J.Sci. Technol. 2013, 35 (3), 339-347 

Ho, Y.,  Pseudo-Isotherm Using a Second Order Kinetic Expression Constant, Ads, 2004, 10, 

151-158 

Ho, Y., Review of Second-Order Models Model for Adsorption System, J. Hazard. Mater., 

2006, B136, 681-689 

HoYS, McKay G, Wase DAJ, Foster CF. Study of the sorption of divalent metal ions onto 

peat. Adsorp Sci Technol. 2000. 18, 639–650 

Hsu, T., C, Adsorption of an acid dye onto coal fly ash, Fuel, 2008, 87 : 3050-3045 

Lagergren S. Zur theorie der sogenannten adsorption. Handlingar. 1898. 24, 1–39 

Langmuir T. The constitution and fundamental properties of solids and liquids. J AmChem 

Soc. 2000. 38, 2221–2295 

Mittal A., Kurup L., Gupta V.K.,  Use of waste materials—Bottom Ash and De-Oiled Soya, 

as potential adsorbents for the removal of Amaranth from aqueous solutions. J. 

Hazard. Mater. 2005. B117, 171-178. 

Nawaz S, Bhatti H.N, Bokhari T.H, Sadaf S. Removal of Novacron Yellow dye from 

aqueous solutions by low-cost agricultural waste : Batch and fixed bed study. Chem 

Ecol. 2014. 30, 52-65 

Pratiwi L., Ulfin I., dan Widiastuti N.,, Adsorpsi Metilen Biru Dengan Abu Dasar PT. 

IPMOMI Probolinggo Jawa Timur dengan Metode Kolom. Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2011 

Prianti, E., Malino, B, A., dan Lapanporo, B,P., Pemanfaatan Abu Kerak Boiler Hasil 

Pembakaran Limbah Kelapa Sawit Sebagai Pengganti Parsial Pasir pada Pembuatan 

Beton. Positron, 2015, Vol, No. 1 : 26-29 



 

 

1704 

 

Sari, I, P., Widiastuti, N., Adsorpsi Methylen Blue Dengan Abu Dasar Pt.Ipmomi 

Probolinggo Jawa Timur Dan Zeolit Berkarbon. Prosiding ITS. 2010. 

Zhu, Y., Hu, J. & Wang, J., Removal of Co
2+

 from radioactive wastewater by polyvinyl 

alcohol (PVA)/chitosan magnetic composite. Prog. Nucl. Energy, 2014, 71, 172-17. 



 

 

1705 

 

AKTIFITAS SITOTOKSIK EKSTRAK DAN SENYAWA HASIL ISOLASI DARI 

KULIT BATANG MATOA (POMETIA PINNATA FORST & FORST) 

 

 

Neni Trimedona
1
, Hazli Nurdin

2
, Djaswir Darwis

2
, Mai Efdi

2
 

1
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 

Email : nenitrimedona60@gmail.com 
2
Jurusan Kimia Universitas Andalas 

Email : maiefdi@yahoo.com 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study to measure the toxicity level of matoa (Pometia 

pinnata Forst & Forst) extracts using brine shrimp lethality test 

(BSLT) and evaluated of cytotoxicity the isolated compound from n-

hexane extract against murine leukemia (P388) cell line using a 

tetrazolium-based colorimetric celluler assay. The isolated compound 

were identified as taraxerone based on spectroscopic data and 

compared with literature.  The toxicity test of extracts showed that the 

n-hexane extract have the highest activity with LC50 of 33,10 µg/mL.  

Although the taraxerone showed  the high activity against Artemia 

salina with LC50 20,10 µg/mL, but this compound did not exhibited  

toxicity against murine leukemia (P388) with  IC50 121,83 µg/mL.     

 

Keywords: Matoa, Artemia salina, P388, cytotoxic, IC50 

 

PENDAHULUAN  

Matoa (Pometia pinnata Forst & Forst) merupakan salah satu kekayaan hayati 

Indonesia yang telah digunakan sebagai obat tradisional diantaranya dalam pengobatan luka, 

demam, diare, batuk, diabetes dan lainnya (Thomson and Thaman, 2006 ; Whistler, 1991). 

Dalam upaya pembuktian klaim penggunaan tumbuhan matoa dalam pengobatan tradisional, 

perlu dilakukan penelitian tentang komponen kimia yang terdapat pada tumbuhan tersebut. 

Aktifitas biologi seperti sifat antiseptik (aktifitas antimikroba), daya antioksidan ataupun sifat 

toksisitas suatu tumbuhan didukung oleh adanya komponen kimia atau metabolit sekunder 

yang terkandung didalamnya seperti senyawa golongan triterpenoid, steroid, flavonoid, 

alkaloid dan senyawa fenolik. Makin aktif senyawa metabolit sekunder yang dikandung, 

maka semakin berpotensi tanaman tersebut digunakan dalam pengobatan (Sirait, M, 2001). 

Oleh karena itu, penelitian terhadap toksisitas ekstrak tumbuhan matoa untuk menentukan 

kebenaran adanya kandungan senyawa metabolit sekunder aktif dalam tumbuhan masih 

dibutuhkan agar pemanfaatannya sebagai alternatif pengobatan menjadi lebih maksimal. 

Salah satu metode awal yang sering dipakai untuk mengamati toksisitas senyawa dan  

merupakan metode penapisan untuk aktifitas antikanker senyawa kimia dalam ekstrak 

tumbuhan adalah Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Metode ini ditujukan terhadap tingkat 

mortalitas larva udang Artemia salina L. yang disebabkan oleh ekstrak uji atau senyawa hasil 

isolasi. Hasil yang diperoleh dihitung sebagai nilai LC50 ekstrak/senyawa uji, yaitu jumlah 

dosis atau konsentrasi ekstrak/senyawa uji yang dapat menyebabkan kematian larva udang 

sejumlah 50% setelah masa inkubasi 24 jam. (Meyer, 1982). 

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian BSLT terhadap ekstrak kulit batang 

matoa dari fraksi non polar, semi polar dan polar serta senyawa hasil isolasi dari ekstrak 
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paling toksik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi aktifitas biologi tumbuhan 

berdasarkan toksisitas senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya, dan 

sekaligus sebagai uji penapisan awal aktifitas antikanker senyawa kimia dalam ekstrak 

tumbuhan. Selanjutnya dilakukan isolasi senyawa murni dari ekstrak yang paling aktif dan 

menguji sitotoksisitas senyawa hasil isolasi terhadap sel murin leukemia P388. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia Organik Bahan Alam Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, karakterisasi 

senyawa menggunakan NMR di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Serpong dan 

pengujian aktifitas sitotoksik terhadap sel murin leukemia P388 dilakukan di Laboratorium 

Kimia Organik Bahan Alam Institut Teknologi Bandung. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah kulit batang matoa (Pometia pinnata 

Forst & Forst) yang diperoleh dari daerah Tunggul Hitam Air Tawar Padang. 

Bahan :  

Pelarut yang digunakan untuk proses ekstraksi adalah pelarut berkualitas teknis yang 

telah didistilasi diantaranya n-heksan, etil asetat, aseton dan metanol. Untuk pengujian sifat 

toksik terhadap larva udang Artemia salina digunakan larva udang Artemia salina, air laut, 

DMSO (dimetil sulfoksida) dan metanol pa. Bahan yang digunakan untuk pengujian aktifitas 

sitotoksik terhadap sel leukemia P388 adalah sel leukemia P388, reagen MTT (3- (4,5-

dimetilthiazol-2-il)-2,5-dipheniltetrazolium bromid),  medium RPMI-1640, FBS (Fetal 

Bovine Serum), kanamysin, larutan bufer PBS (Phosporic buffer solution), larutan SDS 

(Sodium dodecyl sulphate) dan larutan HCl 0,01 N. 

Peralatan : 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah berbagai alat gelas yang biasa 

digunakan di laboratorium kimia, alat penunjang untuk proses ekstraksi dan pemurnian 

seperti peralatan distilasi, rotary evaporator, kolom kromatografi berbagai ukuran (diameter 

1-5 cm, panjang 12-50 cm),  oven atau heater dan lampu UV ( = 254 nm dan 365 nm). 
Untuk karakterisasi senyawa digunakan spektrofotometer NMR merk JEOL Delta2-NMR 

spectrometer 500 MHz, (
1
H, 

13
C, DEPT, HMQC, HMBC dan COSY). Untuk analisa aktifitas 

sitotoksik digunakan microplate 96-well, microplate reader, pipet mikro, neraca analitik, 

laminar air flow dan inkubator. 

 

Proses ekstraksi 

Serbuk kulit batang matoa diekstrak dengan cara maserasi menggunakan pelarut 

dengan kepolaran bertingkat yang dimulai dengan pelarut n-heksan, etil asetat, aseton dan 

metanol. Setiap filtrat dipekatkan menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak 

n-heksan, ekstrak etil asetat, ekstrak aseton dan ekstrak metanol. Masing-masing ekstrak diuji 

toksisitasnya terhadap larva udang Artemia salina.L 

 

Pemurnian senyawa dari ekstrak n-heksana 

Untuk pemisahan dan pemurnian senyawa yang terdapat pada ekstrak n-heksana 

dilakukan kromatografi kolom gravitasi dengan fase diam silika gel. Sebanyak 26 gram 

ekstrak dielusi dengan sistim menaikkan kepolaran pelarut secara bertahap, yaitu n-heksana, 

n-heksana : etil asetat, 9 : 0,5 sampai 2 : 8. Eluat yang ditampung dengan botol vial 

selanjutnya dianalisis dengan kromatografi lapisan tipis (KLT), dimana eluat dengan pola 

noda yang sama digabung sehingga diperoleh 6 fraksi (HA, HB, HC, HD, HE, HF). Fraksi 

HB selanjutnya dimurnikan dengan cara pencucian dengan aseton yang dilanjutkan dengan 
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re-kolom dengan sistim isokratik (eluen n-heksana : DCM, 3:2) dan menghasilkan senyawa 1 

berupa kristal putih sebanyak 57 mg.  

Uji BSLT 

Uji toksisitas dilakukan dengan  metode BSLT (Meyer, 1982; Carballo, et.al. 2002). 

Vial yang digunakan untuk uji toksisitas  dikalibrasi dengan standar volume 5 mL. 

Konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 1.000 μg/mL, 100 μg/mL dan 10 μg/mL. Larva 

udang Artemia salina, L ke dalam masing-masing vial yang telah berisi ekstrak dengan 

berbagai konsentrasi. Setiap perlakuan dibuat dengan 3 kali ulangan. Kematian larva udang 

diamati setelah 24 jam. Data yang diperoleh dihitung LC50 dengan metode probit. 

Pengujian aktifitas sitotoksik senyawa hasil isolasi terhadap sel murin leukemia P388 

Aktifitas sitotoksik terhadap sel murin leukemia P388 dilakukan dengan metode MTT 

(Mossman, 1983; Alley, 1988) yang dimodifikasi. Sel murin leukemia P388 dibiakan dalam 

media RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) dalam microplate 96 well yang 

disuplemen dengan larutan 5% FBS (Fetal Bovine Serum) dan kanamisin (100 μg/mL). Sel (3 

x 10
3
 sel/sumur) dikultur dalam mikroplate yang mengandung 100 μL media pertumbuhan 

per sumur dan dinkubasi pada suhu 37
o
C dalam kelembaban 5% CO2.   

Senyawa hasil isolasi dilarutkan dengan DMSO untuk membuat larutan induk 1000 

μg/mL dan dibuat 7 variasi konsentrasi yaitu 0,1 μg/mL, 0,3 μg/mL, 1 μg/mL, 3 μg/mL, 10 

μg/mL, 30 μg/mL, dan 100 μg/mL dengan mengencerkan larutan induk dengan larutan bufer 

sulfat (PBS), pH = 7.30-7.65. Sebanyak 10 μL sampel ditambahkan ke dalam kultur sehari 

setelah transplantasi. Setelah 48 jam inkubasi (pada hari ke-3) ditambahkan larutan MTT (3-

(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromida) (5mg/mL) per sumur ke dalam tiap 

media kultur. Setelah 4 jam inkubasi ditambahkan 100 μL larutan 10% SDS (sodium dodecyl 

sulphate)-0,01 N HCl ke dalam tiap sumur., inkubasi dilanjutkan selama 24 jam. Kristal 

formazan yang terbentuk dalam tiap sumur dilarutkan dengan cara pengadukan menggunakan 

mikropipet. Pengukuran optical density atau absorbansi dilakukan menggunakan microplate 

reader (Bio Rad) pada panjang gelombang 550 nm dan 700 nm (untuk kontrol). Semua tahap 

pada pengujian ini dilakukan triplo. Jumlah sel yang tumbuh proporsional dengan jumlah 

formazan yang terbentuk. Nilai IC50 dihitung menggunakan ekstrapolasi dari garis absorban 

50% kontrol positif dari kurva terhadap konsentrasi sampel menggunakan kurva 

semilogaritma 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisasi senyawa hasil isolasi 

Senyawa hasil isolasi (senyawa 1) diperoleh dari hasil pemurnian ekstrak n-heksan 

yang ditentukan strukturnya dengan karakterisasi menggunakan spektrofotometer infra merah 

(IR) dan spektrofotometer Nuclear Magnetic Resonance (NMR) serta membandingkan 

datanya dengan sumber literatur yang ada. Senyawa 1 berupa kristal jarum berwarna putih 

dengan titik leleh  241-242
o
C. Senyawa memberikan warna merah dengan reagen 

Liebermann-Burchard yang mengindikasikan senyawa golongan triterpenoid. Spektrum IR 

menunjukkan adanya pita serapan pada bilangan gelombang (maks) 1707, 2938, 2854, 1448 
dan 1376 cm

-1
. Dari pengukuran spektrofotometer NMR diperoleh data sebagai berikut : 

1
H 

NMR (Ac-D6, 500 MHz) : 8 sinyal proton metil singlet pada pergeseran kimia H 0,82, 0,90, 

0,91, 095, 1,06, 1,07, 1,08 dan 1,13 ppm serta sinyal proton pada H 1,01-1,03 ppm (2H,m), 
1,25 ppm (1H,m), 1,31-1,38 ppm (7H,m), 1,49 ppm (1H,m), 1,53-1,57 ppm (3H,m), 1,63-

1,67 ppm (4H,m), 1,87 ppm (1H,m), 1,92 ppm (1H,dd). 
13

C NMR (Ac-D6, 500 MHz) C 

(ppm) 14,99 (C25), 17,63 (C11), 20.15 (C6), 21,53 (C30), 21,68 (C24), 25,77 (C27),  26,25 

(C23), 28,98 (C20), 30,03 (C26), 30,11 (C28), 33,24 (C22), 33,55 (C29), 33,73 (C21), 34,34 

(C2), 35,26 (C7), 35,95 (C10), 36,83 (C16), 37,72 (C17), 37,88 (C12), 37,93 (C13), 38,54 
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(C1), 39,06 (C8), 40,82 (C19), 47,76 (C4), 48,88 (C18), 48,98 (C18), 55,96 (C5), 117,37 

(C15), 157,78 (C14) dan 217,74 (C3). 

Berdasarkan data spektroskopi dan dibandingkan dengan literature, diidentifikas 

bahwa senyawa 1 adalah Taraxerone atau D-friedolean-14-en-3-one dengan rumus molekul 

C30H48O (Ragasa, et.al. 2014; Sakurai, et.al. 1987). Struktur molekul dari taraxerone dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur molekul taraxerone 

 

Uji toksisitas ekstrak dengan metode BSLT 

Salah satu metode uji toksisitas yang banyak digunakan dalam penelusuran senyawa 

bioaktif yang bersifat toksik dari bahan alam adalah metode Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT). Dalam metode ini hewan uji yang digunakan adalah larva udang Artemia salina 

Leach. Metode BSLT dapat digunakan sebagai bioassay guide fractination dari bahan alam 

karena cepat, murah, sederhana karena tidak memerlukan teknik-teknik aseptik, mudah 

dilakukan untuk pengujian dalam jumlah banyak, tidak perlu peralatan khusus, diperlukan 

sampel yang relatif kecil dan cukup reproducible. Beberapa senyawa bioaktif yang telah 

berhasil diisolasi dan dimonitor aktifitasnya dengan metode ini menunjukkan adanya korelasi 

terhadap uji spesifik anti kanker. Penggunaan BSLT sebagai bioassay dikembangkan oleh 

Meyer, et al. (1982) dalam penapisan senyawa-senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak 

tanaman yang ditunjukkan sebagai toksisitas terhadap larva Artemia. salina Leach. Parameter 

pengamatan untuk menunjukkan adanya toksisitas suatu ekstrak atau senyawa adalah 

kematian larva udang Artemia salina Leach yang dinyatakan dalam nilai LC50. LC50 adalah 

konsentrasi senyawa yang dapat memberikan tingkat kematian sebesar 50% dari larva udang 

Artemia salina Leach. Nilai LC50 diperoleh dengan menggunakan analisa regresi linier antara 

log konsentrasi dengan probit persen kematian.  

Semakin kecil nilai LC50 sifat toksiknya semakin kuat. Pengujian toksisitas dengan 

metode ini dapat dijadikan sebagai uji pendahuluan untuk mendeteksi sitoksisitas dan 

memprediksi adanya senyawa antikanker dalam suatu ekstrak tumbuhan. Nilai LC50 dari 

masing-masing ekstrak yang diuji dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  

Nilai LC50 dari masing-masing ekstrak kulit batang matoa 

 

 

 

 

 

Dari hasil pengujian yang tersaji pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa keempat 

ekstrak kulit batang matoa bersifat toksik (aktif), karena memiliki nilai LC50 yang lebih kecil 

Sampel LC50  (µg/mL) Kategori 

Ekstrak n-heksana 33,0958±4,5722 Aktif 

Ekstrak etil asetat 325,6117±0,0000 Aktif 

Ekstrak aseton 472,2877±3,2083 Aktif 

Ekstrak metanol 721,7719±0,0000 Aktif 

Taraxerone 20,1014±1,1453 Aktif 
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dari 1000 µg/mL. Suatu bahan uji dikatakan toksik terhadap larva udang, bila mempunyai 

LC50<1000 g/mL untuk ekstrak dan LC50<30 µg/mL untuk senyawa murni (Meyer, 1982). 

(Meyer, 1982). Dari keempat ekstrak, ekstrak n-heksana memiliki nilai LC50 yang paling 

rendah yaitu sebesar 33,09 µg/mL dan dapat dinyatakan bahwa ekstrak ini bersifat paling 

toksik. Untuk itu ekstrak n-heksana dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk mendapatkan 

senyawa yang berpotensi sebagai senyawa antikanker. 

 Hasil pemurnian dari ekstrak n-heksan diperoleh senyawa taraxerone yang juga 

bersifat toksik terhadap larva udang Artemia salina dengan nilai LC50 sebesar 20,1014 

µg/mL. Selanjutnya dilakukan pengujian sitotoksisitas senyawa taraxerone terhadap sel 

murin leukemia P388. 

Aktifitas sitotoksik terhadap sel murin leukemia P-388 

Pengujian aktifitas sitotoksik dilakukan terhadap senyawa murni dengan metode MTT 

(Microculture Tetrazolium Assay) yaitu suatu teknik pengujian aktifitas sitotoksik yang 

sederhana dan dapat dipercaya, yang dapat mengukur viabilitas sel untuk skrining senyawa 

antipoliferasi secara kolorimetri Metode MTT  (Microculture Tetrazolium Technique) 

digunakan untuk mengukur aktifitas metabolit kultur sel in vitro dengan menafsirkan 

karakteristik pertumbuhan sel, menentukan nilai IC50 dan menghitung sel hidup dengan dasar 

pembentukan formazan. Prinsip dari uji MTT adalah terjadinya mekanisme perubahan warna 

kuning dari garam tetrazolium (3-(4,5-dimetiltiazol–2–il)–2,5 difeniltetrazolium bromida) 

yang tereduksi menjadi kristal formazan berwarna ungu dalam mitokondria sel hidup oleh 

enzim suksinat dehydrogenase (Sieuwerts et al., 1995). Penambahan reagen stopper (bersifat 

detergenik) akan melarutkan kristal tersebut yang kemudian diukur absorbansinya 

menggunakan microplate reader. Intensitas warna ungu yang terbentuk  proporsional dengan 

jumlah sel yang hidup. 

Dari hasil pengujian sitotoksisitas senyawa taraxerone terhadap sel murin leukemia 

P388 diperoleh nilai IC50 sebesar 121,83 µg/mL (senyawa Artonin E digunakan sebagai 

kontrol dengan nilai IC50 sebesar 0,4 µg/mL. Dari hasil ini dapat dinyatakan bahwa senyawa 

hasil isolasi tidak aktif terhadap sel murin leukemia P388, Suatu senyawa murni dikatakan 

sangat aktif terhadap sel kanker apabila memiliki nilai IC50 yang lebih kecil dari 2 µg/mL, 

aktif jika nilai IC50 antara 2-4 µg/mL dan tidak aktif  bila IC50 lebih besar dari 4 µg/mL 

(Suffness, 1991). 

Sel murin leukemia P388 merupakan salah satu tipe sel tumor yang dijadikan sebagai 

protokol pengujian sitotoksisitas oleh NCI (National Cancer Institute) Amerika (Alley, 

1988). Hasil pengujian menggunakan sel ini sering digunakan sebagai dasar untuk tujuan 

lanjutan memperoleh senyawa yang dijadikan sebagai kandidat model antikanker.  

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keempat ekstrak dari kulit batang 

matoa bersifat toksik terhadap larva udang Artemia salina, dengan nilai LC50 dibawah 1000 

µg/mL, dimana ekstrak n-heksana bersifat paling toksik. dengan nilai LC50 sebesar 33,1 

µg/mL. Senyawa yang berhasil diisolasi dari ekstrak n-heksana diidentifikasi sebagai 

taraxerone juga aktif terhadap larva udang Artemia salina dengan nilai LC50 sebesar 20,10 

µg/mL Dari hasil pengujian sitotoksisitas terhadap sel murin leukemia P388 menunjukkan 

bahwa senyawa taraxerone ternyata tidak aktif karena memiliki nilai IC50 sebesar 121,83  

µg/mL. 
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ABSTRACT  

Synthesis of Cyanohydrin compound with the starting matrial of 

vanilin has been done through nucleophilic addition reaction of 

cyanide to group carbonyl of an aldehyde at vanilin. This reaction 

was carried out with reacting vanilin, potassium cyanide (KCN) and 

sodium disulfite (NaHSO3) by H2SO4 as solvent at temperature about 

00C. Cyanohydrin was obtain as a dark brown condense liquid. The 

optimum product determined by doing comparison betwen amount of 

mole vanilin and potassium cyanide that is 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, and 1:5. 

At comparison amount of mole vanilin and vanilin 1:4 was obtained 

optimum product by rendemen 85,39 % and purity 93,47%. The 

infrared (IR) spectrum of cyanohydrin compound exhibited   

absorption of at 2,248.8 cm-1 (C≡N); 3,402.2 cm-1 (-OH); 1,593.1-

1,434.9 cm-1 (C═C aromatics); and 1,211.2-1,126.4 cm-1 (C-O-C 

eter). The nuclear magnetic resonance proton spectrum sowed the 

chemical shift (δ) at 5.5 ppm (1H, CH-CN), 7.38 ppm (1H, aromatic), 

6.98-7.05 ppm (2H, aromatic), and 3.8-3.9 ppm (3H, methoxy). 

 

Keywords: Vanilin, Nucleophilic Addition of Cyanide, Cyanohydrin. 

 

PENDAHULUAN  

Asam mandelat dan derivatnya merupakan senyawa yang bermanfaat sebagai obat. 

Asam mandelat mempunyai aktivitas antifedan dan antiinsektisida (Jin, et al., 2011). Dalam 

dunia kosmetik digunakan dalam memperbaiki kondisi kulit akibat jerawat, pigmentasi 

abnormal, penuaan kulit, dan tekstur kulit (Mark & Taylor, 1999). Polimer asam mandelat 

juga berpotensi sebagai obat anti HIV (Ward , et al., 2007). Stan dkk. (2015) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa senyawa asam oksi-asetil-mandelat dan asam oksipropionil-

mandelat mempunyai aktivitas anti mikroba yang lebih bagus dari pada amphicilin, 

kloramfenicol, dan nistatin terutama terhadap staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, dan  Candida albicans ATCC 90028 (Stan, et al., 

2015).  

Salah satu turunan senyawa asam mandelat adalah senyawa asam-3-hidroksi-4-

metoksi mande-lat. Senyawa ini mempunyai aktivitas anti mikroba terhadap Escherichia coli 

dan Bacillus subtilis (Wibowo & Arianie, 2011). Asam-3-hidroksi-4-metoksi mandelat, yang 

merupakan senyawa turunan asam mandelat, dapat disintesis dari vanilin dengan melalui 

senyawa antara 3-hidroksi-4-metoksi mandelo-nitril (Wibowo, 2008). Dengan demikian, 

kajian sintesis senyawa antara 3-hidroksi-4-metoksi mandelo-nitril dari vanilin perlu 

dilakukan untuk memberikan hasil  senyawa asam 3-hidroksi-4-metoksi mandelat yang 

optimal.  



 

 

1712 

 

METODE PENELITIAN 

Sintesis senyawa sianohidrin dilakukan dengan menggunakan metode Faghigi et al., 

(2002) yang termodifikasi. Sintesis senyawa sianohidrin diawali dengan melarutkan KCN 

(0,391 g; 0,006 mol) dalam 5 mL air dingin dalam labu leher tiga dan  kemudian 

ditambahkan vanilin (1,002 g; 0,006 mol) secara perlahan-lahan sambil diaduk selama 30 

menit. Ke dalam campuran tersebut kemudian ditambahkan larutan NaHSO3 yang dibuat 

dengan melarutkan Na2S2O5 (2,281 g; 0,012 mol) dalam 5 mL akuades, dan diaduk selama 4 

jam pada temperatur sekitar 0
o
C. Terhadap campuran hasil reaksi kemudian diekstraksi 

dengan etil asetat p.a (2 x 10 mL) dan dicuci dengan air (2 x 10 mL). Fraksi etil aseta yang 

diperoleh selanjutnya dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat, disaring, dan pelarutnya 

dievaporasi hingga didapatkan cairan kental.Dengan metode yang sama dilakukan sintesis 

sianohidrin dengan variasi mol KCN (0,781 g; 0,012 mol), (1,172 g; 0,018 mol), (1,531 g; 

0,024 mol), dan (1,953 g; 0,030 mol). Sedangkan jumlah mol vanilin tetap yaitu (1,002 g; 

0,006 mol).  

Terhadap hasil selanjutnya dilakukan analisis kemurnian dengan menggunakan 

kromatografi lapis tipis (KLT) dan TLC scanner. Sedangkan karakterisasi struktur senyawa 

sianohidrin dilakukan dengan menggunakan spektrometer inframerah (IM) dan spektrometer 

resonansi magnetik inti proton (HNMR) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kemurnian Hasil 

Pada sintesis senyawa sianohidrin ini dilakukan perbandingan mol antara vanilin dan 

KCN 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, dan 1:5. Jumlah mol KCN divariasikan yaitu 0,006 mol (0,391 g), 

0,012 mol (0,781 g), 0,018 mol (1,172 g), 0,024 mol (1,531 g), dan 0,030 mol (1,953 g). 

Sedangkan jumlah mol vanilin tetap yaitu 0,006 mol (1,002 g). Dari berbagai variasi 

konsentrasi reagen tersebut dperoleh hasil seperti pada tabel 1, yang menunjukkan bahwa 

perbandingan mol vanilin dan KCN 1:4 memberikan hasil yang optimal.  

Tabel 1.  

Berat Produk Reaksi dari Berbagai Variasi Perbandingan Mol Antara Vanilin dan KCN 

Perbandingan 

mol 

vanillin:KCN 

Berat 

produk 

1:1 0,486 g 

1:2 0,669 g 

1:3 0,827 g 

1:4 0,918 g 

1:5 0,857 g 

Hasil analisis dengan menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) menunjukkan bahwa 

dari kelima perbandingan mol vanilin dengan KCN tersebut, vanilin belum sempurna 

membentuk senyawa sianohidrin (gambar 1). Hal ini karena reaksi bersifat reversibel, 

sehingga tidak semua reaktan diubah menjadi produk. Data KLT menunjukkan bahwa 

pembentukan senyawa sianohidrin optimal terjadi pada perbandingan mol vanilin KCN 1:4.  
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Gambar 1 Kromatogram KLT hasil sintesis menggunakan pengelusi aseton. Keterangan: (1) 

vanilin, (2) hasil sintesis, (a) perbandingan mol vanilin:KCN = 1:1 (b) perbandingan mol 

vanilin:KCN = 1:2 (c) perbandingan mol vanilin:KCN = 1:3                       (d) 

perbandingan mol vanilin:KCN = 1:4 (e) perbandingan mol vanilin:KCN = 1:5 

Selanjutnya terhadap kromatogram d (perbandingan vanilin KCN 1;4) gambar 1 

dilakukan analisis TLC scanner. Hasil analisis TLC scanner memberikan 4 puncak (gambar 2 

dan tabel 2). Puncak tersebut masing-masing mempunyai dengan prosentase spot untuk 

masing-masing harga Rf adalah 0,03  (2,17%), 0,06 (1,95%), 0,79 (93,47%), dan 0,95 

(2,41%). Dari kromatogram menunjukkan bahwa senyawa hasil (Rf 0,79) memiliki 

kemurnian 93,47%.  

 

Gambar 2. Kurva hasil analisis TLC scan hasil sintesis perbandingan vanilin KCN 1:4 

Tabel 2.  

Data Hasil Analisis TLC Scan hasil sintesis perbandingan vanilin KCN 1:4 

Puncak Rf Luas area [%] 

1 0,03 1666,6 2,17 

2 0,06 1502,9 1,95 

3 0,73 71906,9 93,47 

4 0,95 1855,8 2,41 

 

Analisis Struktur Produk Dengan IR 

Analisis struktur senyawa hasil dilakukan dengan spektroskopi infra-merah. Hasil 

analisis spektrum infra-merah seperti terlihat pada Gambar 3 dan Tabel 3. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa senyawa sianohidrin hasil sintesis dengan bahan dasar vanilin telah 

terbentuk. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya serapan gugus nitril (C≡N) pada daerah 

bilangan gelombang 2248,8 cm
-1

 dengan intensitas lemah dan tajam yang tidak ditemukan 

pada spektrum inframerah senyawa vanilin. Pada spektrum inframerah senyawa sianohidrin 

serapan gugus fungsi hidroksi (–OH) ditunjukkan pada daerah bilangan gelombang 3402,2 

cm
-1

. Gugus fungsi C=C aromatik ditunjukkan pada daerah bilangan gelombang 1593,1-

1515,9 cm
-1

. Gugus fungsi C–O–C eter yaitu metoksi (–OCH3) muncul serapan pada daerah 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 



 

 

1714 

 

bilangan gelombang 1211,2-1029,9 cm
-1

. Sedangkan serapan untuk C–H aromatik muncul 

pada daerah bilangan gelombang 860,2-732,9 cm
-1

.    

   

 

Gambar 3. Spektrum inframerah (IR) senyawa sianohidrin 

Berdasarkan hasil analisis spektrum inframerah ini juga menunjukkan bahwa masih 

terdapat vanilin sisa dalam produk reaksi. Hal ini ditunjukkan dengan masih munculnya 

serapan gugus C–H aldehida pada daerah bilangan gelombang 2943,2-2746,4 cm
-1

. Selain itu 

juga muncul serapan gugus C=O karbonil (aldehida) pada daerah bilangan gelombang 1670,2 

cm
-1

. Munculnya serapan gugus karbonil dan gugus C–H aldehida ini menunjukkan bahwa 

produk reaksi belum murni.  

Tabel 3.  

Analisis Vibrasi Gugus Fungsional Senyawa Sianohidrin 

Bilangan 

gelombang 

(cm
-1

) 

Intensitas Gugus fungsional 

3402,2                              Kuat, melebar                               –OH 

2943,2-

2746,4 

Sedang, tajam                   C–H aldehida 

2248,8                              Lemah, tajam                               C≡N 

1670,2 Kuat, tajam                        C=O karbonil 

1593,1-

1515,9                          

Kuat, tajam                      C=C aromatik 

1465,8-

1380,9 

Kuat, tajam                      C−H 

1211,2-

1029,9 

Kuat, tajam C–O–C eter 

860,2-732,9 Sedang, tajam C–H aromatik  

 

Analisis Struktur Produk Dengan HNMR 

Berdasarkan hasil analisis spektrum HNMR senyawa sianohidrin berbeda dengan 

spektrum HNMR senyawa vanilin (Gambar 4). Pada spektrum HNMR senyawa sianohidrin 

muncul 5 puncak (A, B, C, D, dan E) sedangkan spektrum resonansi magnetik inti proton 

(HNMR) untuk senyawa vanilin hanya muncul 4 puncak (A, B, C, dan D). Spektrum HNMR 

senyawa sianohidrin menunjukkan adanya proton yang terikat pada atom karbon yang 

mengandung gugus penarik elektron kuat yaitu dengan munculnya puncak D. Dimana puncak 

D muncul pada pergeseran kimia (δ)= 5,51 ppm (singlet) yang menunjukkan 1 buah proton 

yang terikat pada atom karbon yang mengikat gugus nitril (C≡N) dan gugus hidroksi (–OH). 



 

 

1715 

 

Hasil spektrum lainnya tidak jauh berbeda dengan senyawa vanilin, secara resonansi 

magnetik proton puncak B pada pergeseran kimia (δ)= 7,38 ppm menunjukkan proton dari 

aril  yaitu H5. Puncak C pada pergeseran kimia (δ)= 6,98-7,05 ppm menunjukkan proton dari 

aril yaitu H2 dan H6. Sedangkan puncak E pada pergeseran kimia (δ)= 3,8-3,9 ppm 

menunjukkan proton untuk gugus metoksi (-OCH3). 

 

Gambar 4.18 Spektrum resonansi magnetik inti proton (RMIP) senyawa 

Data spektrum HNMR juga menunjukkan bahwa masih ada senyawa vanilin sisa 

dalam produk reaksi. Hal ini ditunjukkan dengan masih munculnya puncak A pada spektrum. 

Puncak A muncul pada pergeseran kimia (δ)= 9,75 ppm (singlet) yang menunjukkan proton 

dari  gugus aldehida (–CHO) dari vanilin.  

KESIMPULAN 

 Produk reaksi yang optimum adalah pada perbandingan jumlah mol antara vanilin 

dengan KCN 1:4, dengan rendemen hasil sebesar 85,39 % dan kemurnian sebesar 93,47 %. 
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ABSTRACT 

A review of the anticancer properties of nutmeg bark (Myristica 

fragrans Houtt) has been reported. The properties of a substance 

known to have antioxidant activity are generally suspected to be 

anticancer. Antioxidant compounds can inhibit the rate of oxidation or 

neutralize free radicals, so it is considered a cancer prenetive agent 

because of excessive free radicals can trigger the occurrence of 

cancer. Extracts from bark, including n-hexane extract, ethyl acetate 

extract and methanol extract determined the invitro activity of breast 

anticancer activity against MCF-7 cells. The results obtained, extract 

of n-hexane, ethyl acetate and methanol extract of nutmeg bark with 

IC50 value 22,62 ppm; 22.89 ppm; 288.67 ppm respectively. Thus the 

anticancer activity of n-hexane extract and ethyl acetate of nutmeg 

bark has a strong activity so that the extract has potential as a breast 

cancer drug 

 

Keywords: Nutmeg (Myristica fragrans Houtt), Nutmeg Bark, cell MCF-7, Anticancer 

 

PENDAHULUAN  

Tanaman pala (Myristica fragrans Houtt) sejak berabad-abad tahun silam sudah 

dijadikan salah satu sebagai bahan obat luar oleh masyarakat Aceh seperti pereda sakit perut, 

sakit gigi, digunakan untuk mengatasi susah tidur, meredakan gatal akibat gigitan serangga, 

mengurangi memar akibat benturan dan berbagai khasiat lainnya. Bagian dari buah pala yang 

biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghasilkan minyak adalah bagian kulit aril atau 

dikenal dengan nama fulli. Selain itu biji pala biasanya dijadikan bubuk untuk penyedap bagi 

roti, kue, pudding, saos, sayuran, minuman penyegar dan sebagai bumbu masakan tradisional 

khas Aceh. Daging buah pala juga dapat diolah menjadi berbagai jenis manisan yang menjadi 

ciri khas buah tangan daerah Aceh (Idawanni, 2016). 

Tanaman pala mengandung banyak senyawa bioaktif, seperti lignan miristat 

camphene, elemicin, eugenol, isoelemicin, isoeugenol, methoxy eugenol, pinene, sabinene, 

safrol, miristisin dan elimicin (Akinboro et al., 2012). Penelitian yang mengeksplorasi bagian 

tanaman pala semakin berkembang dengan berbagai macam modifikasi preparasi (pelarut 

ekstraksi) dan metode uji aktivitas, bagian tanaman pala yang sudah banyak diteliti adalah 

kulit aril (fulli/mace) (Chatterjee, et al., 2007; Acuna,  et al., 2016), buah (Pandey, et al., 

2016), biji (Cao, et al., 2013; Cao, et al., 2015; Thuong, et al., 2014) dan daun pala 

(Akinboro et al., 2012; Sulaiman dan Ooi, 2012; Ginting, dkk., 2013). Berbagai penelitian 

telah melaporkan bahwa pala dan bagian tanamannya memiliki aktivitas antikanker (Paul, et 

al., 2013; Prakash dan Gupta, 2013; Ginting, dkk., 2013; Acuna,  et al., 2016; Ginting, dkk., 

2016), antiinflamasi (Baker, et al., 2013), antibakteri (Lima, et al., 2012; Gupta, et al., 2012; 
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Abourashed, et al., 2016), antitumor (Thuong, et al., 2014), antifungi (Gupta, et al., 2012; 

Radwan, et al., 2014), antiproliferatif (Pandey, et al., 2016); antidiabetes (Yang, et al., 2006; 

Abourashed, et al., 2016) dan  antioksidan (Baker, et al., 2012; Gupta, et al., 2012; Sulaiman 

dan Ooi, 2012; Lima, et al., 2012; Ginting, dkk., 2013; Adiani, et al., 2013;  Machado, et al., 

2014). 

Penelitian dengan memanfaatkan bahan alam sebagai obat yang mempunyai aktivitas 

antioksidan dan antikanker menjadi salah satu target para peneliti, setelah adanya 

kekhawatiran masyarakat terhadap efek samping antioksidan sintetik sehingga menjadikan 

antioksidan alami sebagai alternatif. Penggunaan antioksidan sintetik mulai dibatasi karena 

hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa antioksidan sintetik seperti BHT 

(Butylated Hydroxy Toluena) dapat meracuni binatang percobaan dan bersifat karsinogenik 

(Zuhra dkk., 2008). Antioksidan alami dapat diperoleh dari bahan alam, merupakan senyawa 

metabolit sekunder tumbuhan seperti senyawa golongan alkaloid, fenolik, flavonoid. 

Golongan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, 

kateksin, flavonol dan kalkon (Sayuti dan Rina, 2015). Senyawa Antioksidan mampu 

menunda atau menghambat proses oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas atau biasa 

disebut Reactive Oksigen Species (ROS). Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan sel 

dan biomolekul seperti DNA, protein, dan lipoprotein didalam tubuh yang akhirnya dapat 

memicu terjadinya penyakit dan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif seperti kanker, 

jantung, artritis, diabetes, dan liver timbul disebabkan karena senyawa antioksidan yang ada 

dalam tubuh tidak mampu menetralisir peningkatan konsentrasi radikal bebas. Antioksidan 

digunakan untuk stabilisasi produk polimer, petrokimia, bahan makanan, kosmetik dan 

farmasi (Prakash, 2001; Pisoschi dan Gheorghe, 2011; Soekmanto, dkk., 2007). Maka dari itu 

timbulnya urgensi untuk mencari senyawa baru sebagai antioksidan dan anikanker alami. 

Berbagai penelitian untuk mencari antioksidan dan antikanker alami dari bahan alam yang 

belum termanfaatkan terus dikembangkan guna meminimalkan efek negatif dari  berbagai 

antioksidan yang sudah diketahui.  

Kejadian kanker payudara di Indonesia mencapai sekitar 40 kasus setiap 100.000 

penduduk pada tahun 2015, menurut data di organisasi kesehatan dunia (WHO). 

Dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia, kanker payudara di Indonesia lebih 

banyak diderita oleh wanita usia muda dan pada tahap yang lebih lanjut. Kanker payudara 

tidak hanya menyerang kaum wanita tapi juga pria walaupun jarang. 

Berbagai modifikasi metode ekstraksi dan isolasi metabolit sekunder dilakukan untuk 

mendapatkan senyawa kimia yang aktif secara biologis. Hal ini disebut isolasi yang dipandu 

uji hayati (bioassay guided isolation) (Radwan, et al., 2014; Eom, et al., 2016; Acuna,  et al., 

2016 ) merupakan metode yang disetiap tahapan isolasi dilakukan uji hayati. Dalam ekstraksi, 

pemilihan pelarut menjadi sangat penting. Ekstraksi merupakan prosedur klasik untuk 

mendapatkan senyawa organik (ekstrak kasar) dari jaringan tumbuhan kering. Metode isolasi 

yang paling sederhana adalah partisi yang banyak dilakukan sebagai awal permurnian 

ekstrak. Partisi menggunakan dua pelarut tak bercampur yang ditambahkan ke dalam ekstrak 

tersebut. (Heinrich, et al., 2010). Penapisan (screening) obat antikanker biasanya didahului 

dengan penapisan antioksidan dari suatu senyawa. Hirota dkk (2000) dan Saeed, et al., (2012) 

telah menggunakan aktivitas 1,1-diphenyl-2picryl-hydrazil (,-diphenyl--picrylhidrazyl) 
atau DPPH radical-scavenging untuk uji pendahuluan senyawa yang berasal dari miso 

sebelum diuji aktivitas antiproliferatifnya. Mekanismenya yaitu ketika DPPH dicampur 

dengan bahan yang dapat memberikan sebuah atom hidrogen, molekul ini akan mereduksi 

DPPH sehingga intensitas warna ungu akan menjadi berkurang (Molyneux, 2004). Nilai IC50 

dapat digunakan untuk menentukan tingkat efek toksik suatu senyawa sehingga dapat juga 

untuk memprediksi potensinya sebagai antikanker. Beberapa metode lainnya seperti FRAP 

(Abourashed, et al., 2016; Sulaiman dan Ooi, 2012; Saeed, et al., 2012), TRAP, TPC 
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(Badarinath, et al., 2010), metode ABTS (Chatterjee, et al., 2007; Saeed, et al., 2012) yang 

juga digunakan dalam beberapa studi isolasi senyawa aktif antioksidan. 

Dalam penelitian ini telah dilakukan ekstraksi senyawa metabolit sekunder dari kulit 

batang pala dan mengamati potensi aktivitas antioksidan dan antikankernya terhadap sel 

MCF-7. Nilai IC50 menunjukkan potensi suatu senyawa sebagai sitotoksik. Semakin besar 

harga nilai IC50 maka senyawa tersebut semakin tidak toksik. 

 

METODE PENELITIAN 

Uji Fitokimia  

Masing-masing ekstrak kulit batang tanaman pala diuji fitokimia untuk menentukan 

kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak tersebut yang meliputi 

uji terpenoid, steroid, fenol dan saponin sesuai metode Harborne, (1996). 

 

Ekstraksi kulit batang tanaman pala 

Kulit batang tanaman pala dihaluskan, ditimbang sebanyak 2275 g, dimaserasi dengan 

pelarut metanol selama 24 jam, kemudian disaring sehingga diperoleh filtrat dan ampas. 

Maserasi terhadap ampas dilakukan sampai filtrat yang diperoleh berwarna jernih dan 

disaring. Filtrat diuapkan hingga diperoleh ekstrak metanol (1), terhadap residu dipartisi 

dengan n-heksana sehingga diperoleh ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol (2). Kemudian 

ekstrak metanol (2) diekstraksi lagi dengan etil asetat, disaring. Sehingga diperoleh residu 

ekstrak metanol (3) dan filtrat ekstrak etil asetat. Filtrat diuapkan hingga diperoleh ekstrak 

etil asetat. Ekstrak n-heksana, ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol (3) diuji aktivitas 

antioksidan dan antikankernya.  

 

a. Uji Aktifitas Antioksidan 

Aktifitas antioksidan dari ekstrak dilakukan dengan metode DPPH radikal, sesuai 

prosedur yang telah dilaporkan oleh Ginting, et al., 2017. Sebagai kontrol positif digunakan 

Vitamin C. 

 

Uji Aktivitas Antikanker Payudara Sel MCF-7 

Masing-masing ekstrak divariasikan pada konsentrasi 25 ppm, 50 ppm, 100 ppm, dan 

200 ppm. Sel MCF-7 ditumbuhkan dengan konsentrasi 5000 sel dalam 100 µl media 

penumbuh. Ekstrak ditambahkan setelah sel mencapai konfluen 50% (24 jam). Uji MTT 

dilakukan pada hari ke 3, dengan menambahkan MTT (5 mg/mL) sebanyak 10 µl per sumur, 

inkubasi 4 jam pada suhu 37° C. Kristal formazan dilarutkan dalam etanol. Pembacaan nilai 

absorbansi dilakukan pada panjang gelombang 595 nm. Kemudian dihitung jumlah sel hidup 

dengan plate reader sehingga diperoleh % inhibisi, lalu dibuat kurva probit dengan Log C 

sehingga diperoleh nilai IC50. (Pusat Studi Satwa, Primate Research Center-Bogor 

Agricultural University). 

 

Cara Perhitungan  

Nilai IC50 adalah konsentrasi antioksidan atau antikanker dalam ppm (µg/mL) yang 

mampu menghambat 50% radikal bebas. Nilai IC50 diperoleh dari perpotongan garis antara 

50% daya hambat dengan sumbu konsentrasi, kemudian dimasukan dalam persamaan  Y = a 

+ bX dimana Y = 50 dan nilai X menunjukan IC50. Persentase inhibisi dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 
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Ekstrak dinyatakan aktif apabila nilai IC50 kurang dari 100 ppm (µg/mL) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Ekstraksi dilakukan pada bagian kulit batang yang telah dikeringanginkan, dihaluskan 

dan dimaserasi dengan berturut-turut dengan pelarut metanol, kemudian dipartisi dengan n-

heksana dan etil asetat  sehingga diperoleh ekstrak n-heksana 8,15%, etil asetat 0,36 dan 

metanol 11,92%.  

Hasil uji fitokimia dari masing-masing ekstrak kulit batang adalah pada ekstrak n-

heksana mengandung senyawa golongan terpenoid. Ekstrak etil asetat mengandung terpenoid 

dan flavonoid, kemudian ekstrak metanol mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, 

flavonoid dan tanin. Ginting et al, 2017 melaporkan bahwa ekstrak n-heksana kulit batang 

pala mengandung metabolit sekunder terpenoid. Pada ekstrak etil asetat daun tanaman pala 

mengandung senyawa terpenoid dan flavonoid (Ginting et al., 2016) dan ekstrak metanol 

daun pala mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid dan tannin (Ginting et al., 

2016).  

Masing-masing ekstrak ditentukan aktivitas antioksidannya terhadap DPPH. Hasil uji 

aktivitas antioksidan dan antikanker ekstrak kulit batang pala ditunjukkan pada Tabel 1 dan 

Tabel 2.  

 

Tabel 1.  

Aktivitas antioksidan ekstrak kulit batang tanaman pala 

Ekstrak         
Konsentrasi  

(ppm) 

Absorbansi rata-

rata 

%  

Inhibisi 

Nilai IC50 

(ppm) 

n-heksana 

25 0,724 15,42 63,817  

50 0,563 34,23 

100 0,128 85,05 

Etil asetat 

25 0,512 51,61 21,83 

50 0,321 63,21 

100 0,110 87,15 

Metanol 

25 0,428 51,72 8,704 

50 0,196 78,16 

100 0,101 89,74 

 

Tabel 2.   

Hasil uji aktivitas antikanker ekstrak kulit batang tanaman pala terhadap sel MCF-7 

Ekstrak 

% Inhibisi pada konsentrasi ekstrak 

(ppm) 
IC50 

(ppm) 
25 50 100 200 

n-Heksana 0 0 2,13 25,36 288,68 

Etil asetat 
10,6

4 
92,46 96,11 95,74 22,62 

Metanol  25,2

8 
47,09 79,31 96,96 22,89 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan ekstrak n-heksana, etil 

asetat dan metanol kulit batang pala berturut-turut 63,817,  58,056,  52,039 ppm. Dapat 

diasumsikan bahwa aktivitas antioksidan dari kulit batang pala adalah kuat karena nilai IC50 

<100 ppm (Molyneux, 2004). Kulit batang pala mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat 

terhadap DPPH dengan nilai IC50 63,755 ppm Ginting, dkk., (2017).  
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Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa aktivitas antikanker dari berturut-turut 

ekstrak n-heksana, etil asetat dan metanol kulit batang pala adalah 288,68; 22,62 dan 22,89 

ppm. Ekstrak yang mempunyai aktivitas antikanker yang kuat adalah ekstrak etil asetat dan 

ekstrak metanol kulit batang pala. Ekstrak etil asetat daun pala mempunyai aktivitas yang 

kuat terhadap sel Leukimia L1210 (Ginting, et al., (2016). Berdasarkan data GC-MS diperoleh 

bahwa ekstrak n-heksana kulit batang  mengandung komponen kimia utama adalah 5-

Octadecanoic acid (21,20%), Myristicin (8,78%), Methoxyeugenol (5,72%) diduga senyawa 

yang berperan dalam penghambatan oksidasi dan pertumbuhan sel kanker payudara adalah 

senyawa terpenoid, golongan polifenol dan asam lemak. Struktur Myristicin dan 

Methoxyeugenol dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
H3CO

HO  

H3CO

H3CO  
Myristicin Methoxyeugenol 

 

Gambar 1. Sturktur Myristicin dan Methoxyeugenol 

 

 

KESIMPULAN 

 

Ekstrak kulit batang tanaman pala mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat 

terhadap DPPH dan aktivitas antikanker terhadap sel MCF-7 pada ekstrak etil asetat dan 

ekstrak metanol. 
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ABSTRACT  

Schiff bases are condensation products of primary amines and carbonyl 

compounds. This compound has a very extensive biological activity. In 

this research schiff base synthesized of citronellal in kaffir lime oil with 

methyl amine, aniline, o-toluidine and p-nitroaniline. Synthesis was 

done with a mole ratio (1:1) and variation of 1,2,3 hours by 

microwave.. The results showed the optimum time of synthesis for 2 

hours with a percentage of products are 27.4%, 12.0%, 7.66%, 1.6% 

for methyl amine, aniline, 0-toluidine and p-nitroaniline respectively. 

 

Keywords: schiff base, methyl amine, aniline, o-toluidine, p-nitroaniline, kaffir lime oil 

 

PENDAHULUAN  

Minyak atsiri merupakan metabolit sekunder hasil proses metabolisme  kompleks 

yang terjadi di hampir semua organ tanaman yang memiliki aroma, seperti bunga, tunas, 

batang, daun, buah, biji, dan akar mengandung minyak atsiri [1,2].  

Minyak jeruk purut merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang asli Indonesia dan 

mulai dikembangkan  yang produksinya mencapai 2-3 ton per tahun [3] dengan harga jual 

sebesar 65,00-75,00 USD per kilogram.   

Bioaktivitas minyak jeruk purut dilaporkan cukup luas, antara lain efektif terhadap 20 

tipe Salmonella dan 5 jenis enterobacteria [4], termasuk aktif sebagai antibakteri, antijamur, 

antioksidan, antiviral, antiparasit dan memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel leukemia [5].  

Komponen utama  minyak daun jeruk purut adalah senyawa sitronelal 81,49 %. 

Beberapa komponen lain meliputi linalool, sitronelil-asetat, sitronelol, dan geraniol [6]. 

Sementara itu menurut Warsito, dkk [7] kandungan sitronelal dalam minyak jeruk purut dari 

daun, ranting dan kulit buah jeruk purut yang berasal dari Kesamben Blitar, Jawa Timur, 

berturut-turut 46,40% dan 20,91%. 

Diantara senyawa penyusun minyak jeruk purut,,sitronelal diketahui sebagai kunci 

dalam sintesis beberapa senyawa potensial yang memiliki aktivitas antibakteri lebih tinggi, 

seperti  isopu-legol, sitronelol, benzihidrofuran, dan Schiff base [8]. 

Schiff base merupakan senyawa hasil reaksi aldehid dengan  amina primer 

menghasilkan gugus azomethin (-CH=N-) yang memiliki aktivitas antibakteri [9]. Penelitian 

Pahontu, et al.[10], menunjukkan bahwa Schiff base hasil reaksi asam 4-aminobenzoat etil 

ester dengan 2-hidroksi-4-metoksibenza-ldehid memiliki aktivitas terhadap bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus.  

Dalam penelitian ini dipelajari sintesis beberapa senyawa Schiff base hasil reaksi 

sitronelal dalam minyak jeruk purut dengan metil amina, anilin, o-toluidin dan p-nitroanilin 

dengan bantuan microwave. 
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KAJIAN LITERATUR  

Potensi sitronelal dalam minyak jeruk purut sebagai bahan baku sintesis Shciff base. 

Jeruk, famili Rutaceae dikenal sebagai salah satu tanaman hortikultura penting yang 

dibudidayakan luas di daerah tropis dan subtropis selatan wilayah Asia.  Jika jeruk pomelo 

(C. grandis (L.) Osbeck) dikenal luas diantara jeruk manis lainnya di Vietnam [11], tetapi 

jeruk purut (C. hystrix DC.) yang dikenal sebagai jenis jeruk untuk memasak yang populer di 

Thailand, Malaysia dan Indonesia [5]. Lebih jauh bagian tanaman jeruk, seperti daun, kulit 

buah dan ranting digunakan sebagai sumber bahan penghasil minyak atsiri [12, 13], termasuk 

minyak jeruk purut yang berasal dari Kesamben Blitar, Jawa Timur diperoleh dari 

penyulingan ranting tanaman jeruk [7]. 

Minyak jeruk manis pomelo C. grandis (L.) Osbeck dari Vietnam tersusun atas 91 

senyawa yang didominasi oleh komponen terpenoid hidrokarbon dengan kadar limonen 

mencapai 67,2 – 95,7% [11], sedangkan minyak jeruk purut  Indonesia hasil penyulingan uap 

ranting, daun dan kulit buah tersusun atas 28 senyawa dengan komponen utama sitronelal 

mencapai 46,85 – 80,4 % [7]. Haiyee, et al [6]  juga menjumpai bahwa minyak jeruk purut 

dari Selangor Malaysia mengandung komponen utama sitronelal sebesar 81,49%,  sedangkan 

komponen lain meliputi sitronelol (8,22%), linalool (3,69%) geraniol (0,31%) dan sisa 

komponen lain (6,29%). 

Sitronelal dalam kerangka molekul mengandung gugus aldehid dan etilena (Gambar 1). 

Sitronelal dikenal sebagai senyawa kunci dalam sintesis beberapa senyawa yang memiliki 

nilai komersial tinggi, seperti isopulegol, sitronelol, feromon, benzohidro-furan dan Schiff 

base [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. struktur senyawa sitronelal. 

Senyawa Schiff base dan potensinya sebagai atibakteri 

Schiff base merupakan senyawa organik yang mempunyai gugus azometin (-C=N-) 

dengan atom nitrogen mengikat gugus aril atau alkil dan tidak mengikat atom hidrogen [14]. 

Senyawa ini pertama kali disintesis oleh Hugo Schiff pada tahun 1864  hasil reaksi 

kondensasi keton atau aldehid  dengan amina primer dengan struktur umum (Gambar 2) dan 

persamaan reaksi disajikan dalam Gambar 3.  

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur umum Schiff base 

 

Schiff base tergolong senyawa organik yang paling banyak digunakan, seperti sebagai pigmen 

dan pewarna, katalis, intermediet dalam sintesis organik, dan sebagai stabilisator polimer. 

Senyawa ini juga menunjukkan berbagai aktivitas biologis, meliputi antijamur, antibakteri, 

antimalaria, antiproliferatif, anti-inflamasi, antivirus, dan sifat antipiretik [14].  Senyawa 

imina atau azometin, termasuk beberapa bahan alam, seperti ancistrokladidin sebagai anti 

malaria, derivat bahan  alam, seperti  derivat kitosan sebagai anti jamur dan senyawa sintetis, 
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yaitu N-(Salisiliden)-2-hidroksianilin sebagai anti bakteri [9] R dan R1 merupakan alkil, aril, 

siklo alkil atau gugus heterosiklik 

 

 

 

 

Gambar 3. Reaksi pembentukan senyawa  Schiff base 

 

Dalam 12 tahun terakhir sejumlah sintesis Schiff base dikembangkan dengan inovasi 

dan teknik baru, antara lain menggunakan tanah liat sebagai katalis, iradiasi microwave bebas 

pelarut, sintesis solid-state K-10/microwave,  media suspension BF4/saringan molekul, 

iradiasi inframerah/tanpa pelarut, NaHSO4SiO2/ microwavebebas pelarut CaO/micro-wave 
dan iradiasi silika/USG.  Di antara inovasi ini, iradiasi microwave telah banyak digunakan 

karena kesederhanaan operasional, peningkatan reaksi, dan selektivitas yang besar [15]. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Sintesis senyawa Schiff base didapatkan dari hasil reaksi sitronelal dalam minyak 

jeruk purut dengan senyawa amina dengan rasio mol 1:1. Minyak jeruk purut diambil 

sebanyak 30 mL (20 mmol) dan dimasukkan ke dalam labu alas datar. Kemudian 

ditambahkan sedikit H2SO4 tetes demi tetes. Ke dalam labu ditambahkan senyawa amina (0,7 

mL metilamin. Labu alas datar dimasukkan ke dalam microwave dan diatur waktu reaksi 

selama 1, 2 dan 3 jam. Dengan cara yang sama dilakukan untuk reaksi dengan 1,9 mL untuk 

anilin, 2,2 mL untuk  o-toluidin dan 2,76 gram p-nitroanilin. 

Masing-masing hasil sintesis dipisahkan lapisan bawah menggunakan corong pisah,  

ditimbang dan dikarakterisasi indeks bias, berat jenis dan spektrum FT-IR. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk-produk senyawa Shciff base hasil reaksi sitronelal dengan senyawa amina 

primer (metil amin, anilin, o-toluidin dan p-nitroanilin) disajikan dalam Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Produk Schiff base derivat sitronelal A.N-Sitronilidinmetilamin  B.N-

Sitronilidinanilin   C.N-Sitronilidin-2-metilanilin  D.N-Sitronilidin-4-nitroanilin. 

A B 

D C 
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Sintesis Shciff base derivat sitronelal yang dilakukan dengan katalis asam sulfat 

menggunakan bantuan microwave diperoleh waktu optimum 2 jam (Gambar 5). Rendahnya 

persen hasil sintesis diduga disebabkan kondisi media yang bersifat non-polar karena 

sitronelal (69%) dalam minyak jeruk purut yang bercampur dengan komponen-komponen 

monoterpen lain yang bersifat non-polar. Berdasarkan grafik dalam Gambar 5, persentase 

hasil sintesis senyawa N-Sitronilidinmetilamin (A) > N-Sitronili-dinanilin (B) > N-

Sitronilidin-2-metilanilin (C) >  N-Sitronilidin-4-nitroanilin (D). 

 

Gambar 5. Persen hasil sintesis Shciff base derivat sitronelal 

Urutan persen hasil sintesis seperti di atas dapat dikaitkan dengan sifat basa Brönsted 

dari masing-masing reaktan. Sintesis Shciff base N-Sitronilidinmetilamin memiliki persen 

hasil paling tinggi karena kerapatan pada gugus amin paling tinggi akibat efek induksi gugus 

metil, sebaliknya pada anilin, o-toluidin dan nitroanilin lebih rendah karena efek resonansi 

gugus amin ke cincin benena. Sintesis Shciff base N-Sitronilidin-4-nitroanilin persentase hasil 

paling rendah menggambarkan bahwa efek resonansi dan induksi dari gugus nitro dari p-

nitroanilin berlangsung efektif, sehingga kerapatan elektron pada gugus amin paling rendah 

dibanding reaktan lainnya. 

Perubahan pita serapan IR khas dari reaktan sitronelal dalam minyak jeruk purut 

terutama ditunjukkan oleh hilangnya pita serapan aldehid (-CHO) pada 2716 cm
-1

 dan 

turunnya pita serapan karbonil (-C=O) pada 1726 cm
-1

. Sementara spektrum IR yang 

memberikan ciri khas dari senyawa Shciff base ditandai  munculnya pita serapan gugus 

aometin, –C=N. Pita serapan IR gugus ini untuk masing-masing senyawa berada pada 
daerah yang relatif sama 1650 cm

-1
, seperti ditunjukkan dalam Gambar 6A-6D. 
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Gambar 6. Spektrum IR produk hasil derivatisasi. 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Sintesis Schiff base derivat sitronelal, yaitu N-Sitronilidinmetilamin, N-Sitronilidin-2-

metilanilin, N-Sitronilidinanilin, dan N-Sitronilidin-4-nitroanilin dengan bantuan 

microwave diperoleh waktu optimum selama 2 jam. 

2. Persentase hasil paling besar dijumpai untuk sintesis N-Sitronilidinmetilamin (27.4%), 

diikuti N-Sitronilidinanilin,  N-Sitronilidin-4-nitroanilin, N-Sitronilidin-2-metilanilin dan 

N-Sitronilidin-4-nitro-anilin dengan persen hasil berturut-turut 12.0%, 7.66%, 1.6% 
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GLUKANASE DAN KHITINASE DARI BEBERAPA ISOLAT JAMUR ENDOFIT 

TRICHODERMA Sp.  
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ABSTRACT 

Endophytic fungi are those fungi that are able to grow in plant tissue 

without causing symptoms of disease.  It is thought that these fungi 

may confer on the host plants degree of resistance to parasitic 

invasion. Endophytic fungi have been isolated from stem tissue and 

these fungi are known to be antagonistic to pathogenic fungi. These 

endophyte produce chitinase and β-1,3-glucanase enzymes. Based on 

the fact that chitin and β-1,3-glucan are the main skeletal 

polysaccharides of the cell walls of fungal patogen. The aim of this 

research is to do potential test on some of isolates of Trichoderma’s 

endophytic (L-1,L-2, Is-1, Is-2 and Is-7) in the chitinase and β-1,3-

glucanase activity in effort to determine endophytic which be chossen 

to be gene resource for the next research.  The gene will be 

transformed  to citrus plant japanese citroen in effort to make citrus 

plant transgenic resistance to phytopatogenic invasion. The result of 

this research is endofit namely L-1 is the most potential endophytic 

fungi with chitinase activities is 4,8 10 
-2

 Unit and glucanase 24,2. 

10
12

 Unit. The addition of chitin and cell wall of phytophtora causes 

chitinase activity significantly increase, and also  addtion laminarin 

and cell wall of phytophtora  makes glucanase activity increase. 

 

Keywords: chitinase, glucanase, endophytic 

 

PENDAHULUAN 

     Jamur endofit merupakan jamur-jamur yang dapat tumbuh dalam jaringan 

tanaman baik batang, akar dan daun tanaman (Long et al dalam Lu et al, 2000).   tanpa 

menyebabkan gejala penyakit bahkan meningkatkan derajat ketahanan tanaman inang 

terhadap serangan parasit (Kim et al., 2002). Hubungan antara mikroba endofit dan tumbuhan 

inangnya merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme dan dipastikan mikroba endofit akan 

meningkatkan derajat ketahanan tanaman inang terhadap serangan parasit (Carrol, 1988).  

 Saat ini endofit ini mendapat perhatian besar karena dapat menghasilkan senyawa 

bioaktif seperti antibiotik, enzim oleh karena aktifitasnya yang besar dalam membunuh 

mikroba-mikroba patogen. Disamping mampu menghasilkan senyawa-senyawa antimikroba, 

mikroba endofit juga mampu menghasilkan senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai 

antikanker, antimalaria, anti HIV, antioksidan dan sebagainya. Liu et al (2001) telah berhasil 

mengisolasi 39 endofit yang terdapat pada Artemisia annua. Lu et al  (2000), dari 

penelitiannya mendapatkan bahwa senyawa bioaktif yang diisolasi dari mikroba endofit   

Colletotrichum sp. pada Artemisia annua  mempunyai kemampuan menghambat 

pertumbuhan jamur patogen Gaeumannomyces graminis var. tritici, Rhizoctonia cerealis, 

Helminthosporium sativum dan Phytophthora capisici.   

Mikroba endofit terdiri atas bakteri, fungi/jamur, dan aktinomisetes, namun yang 

paling banyak ditemukan adalah golongan fungi dan aktinomisetes (Lu et al, 2000; Chen et 
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al, 1995, Comb et al, 2003). Lu et al  (2000), dari penelitiannya mendapatkan bahwa 

senyawa bioaktif yang diisolasi dari mikroba endofit   Colletotrichum sp. pada Artemisia 

annua  mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan jamur patogen Gaeumannomyces 

graminis var. tritici, Rhizoctonia cerealis, Helminthosporium sativum dan Phytophthora 

capisici.  

Trichoderma spp adalah salah satu endofit golongan jamur yang tumbuh pada 

permukaan akar bermacam-macam tanaman dan tanah. Trichoderma dapat menghambat 

pertumbuhan jamur pathogen dengan cara menghasilkan enzim yang mampu mendegradasi 

dinding sel seperti khitinase, β-1,3-glukanase, proteases, mannanases dan enzim-enzim 

hidrolisa lainnya (Cotes, et al., 1994; Goldman et al., 1994; Inbar et al., 1995). Telah lama 

diketahui selain menghasilkan antibiotik Trichoderma  juga berperan sebagai parasit bagi 

jamur lainnya (Sivasithamparam et al dalam Harman et al, 2004). Trichoderma mempunyai 

kemampuan bersaing dengan mikroorganisme lainnya dalam hal mendapatkan nutrisi. Selain 

itu juga dikatakan bahwa Trichoderma mampu mendegradasi pektinase dan enzim-enzim 

lainnya yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan jamur pathogen (Elad et al, 1996 

dan Zimand et al., 1996 dalam Harman et al, 2004).   

Jamur endofit telah berhasil diisolasi dari jaringan batang jeruk dan jamur-jamur ini 

dikenal bersifat antagonis terhadap jamur pathogen. Endofit-endofit tersebut memproduksi 

enzim khitinase dan glukanase. Berdasarkan fakta bahwa khitin dan -1,3-glukan merupakan 
kerangka utama polisakarida dari dinding sel pathogen. Hal ini memungkinkan bahwa 

khitinase dan β-1,3-glukanase merupakan enzim yang terlibat dalam memecah dinding sel 

selama aksi antagonistik dari endofit. Suatu set dari chitinase dan glukanase gen telah 

diisolasi dari T. virens dan structural feature dan ekspresinya telah dikaraktersasi (Kim et al, 

2002) 

Trichoderma harzianum adalah jamur yang dapat menghasilkan khitinase (Ulhoa dan 

Peberdi,1991; Zimand et al.,1994) sehingga dapat berfungsi sebagai pengendali penyakit 

tanaman. Khitinase merupakan enzim ekstraeluler yang dihasilkan oleh jamur dan bakteri 

(Tsujibo, et.al,1992) serta berperan penting dalam pemecahan kitin. 

        Sejumlah jamur endofit telah berhasil diisolasi dari jaringan batang jeruk  dan 

batang padi yang diuji sebagai antagonis terhadap jamur-jamur pathogen tanaman jeruk. 

Endofit-endofit tersebut diketahui  mampu menghasilkan enzim chitinase (chn) dan 1,3- β 

glukanase (β- glu) enzim. Ini merupakan  kunci bahwa  enzim enzim tersebut  itu  terlibat  

dalam pelisisan  dinding sel pathogen phytopathogenic  selama aksi antagonis dari endofit. 

Enzim-enzim tersebut mungkin beraksi langsung dengan mendegradasi dinding sel pathogen, 

dan secara tidak langsung dengan melepaskan fragmen dinding sel yang dapat bertindak 

sebagai elicitor dari reaksi petahanan seperti terjadinya akumulasi phytoaleksin (Takai et.al., 

Cui et al., 2000) 

       Dalam penelitian  ini dilakukan uji aktifitas enzim khitinase dan glukanase 

dari beberapa jamur endofit antgonis Trichoderma dan juga diuji aktifitasnya setelah dipapar 

dengan substatnya, dinding sel phythoptora serta enzim yang dihasilkan dari jamur endofit 

yang diinokulasi dengan phytophtora. Tahapan ini digunakan untuk mengetahui potensi dari 

beberapa endofit yang akan digunakan sebagai sumber gen untuk penelitian selanjutnya.   

 

BAHAN DAN METODE 

 

Isolat endofit diperoleh dari koleksi isolat endofit  yang diberi tanda L-1,  L-2 , Is-1, 

Is-2 dan Is-3 dari lab HPT bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. L-

1 dan L-2 berasal dari batang jeruk sedangkan Is1,Is2 dan Is 7 berasal dari jaringan batang 

padi. Khitin sebagai substrat enzim khitinase dan laminarin sebagai substrat  glukanase 
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Untuk mendapatkan enzim khitinase dan glukanase dilakukan dengan cara 

menginokulasi isolate Trichoderma pada medium PDA (Potato Dextrose Agar). Selanjutnya 

diinkubasi  selama 5 hari pada suhu 28
o
C. Setelah 5 hari, media PDA disentrifugasi dengan 

kecepatan 5000 rpm, suhu 4
o
C, selama 10 menit. Supernatan (larutan enzim) yang didapatkan 

selanjutnya dipakai untuk uji aktivitas enzim khitinase dan glukanase. Uji  aktivitas enzim 

kitinase dilakukan dengan cara mencampurkan larutan enzim 0,25 ml dengan 0,25 larutan 

koloidal khitin 1 % dalam buffer fosfat 50 mM pH 6,7, diinkubasi dalam penangas air suhu 

45
o
C selama 6 jam, setelah itu larutan ditambah reagen Somogyi - Nelson dan dibaca dengan 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 550 nm. Uji aktifitas enzim glukanase 

dilakukan dengan cara mencampurkan larutan enzim sebanyak 0,25 ml dengan 0,25 mL 

substrat laminarin 1 % dalam larutan buffer Tris –HCl pH 8, diinkubasi pada suhu 37
o
C 

selama 6 jam, kemudian ditambah reagen Somogyi -Nelson dan dikuantisasi dengan 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 550 nm. Satu unit aktifitas didefinisikan 

sebagai jumlah enzim yan g membebaskkan sebanyak 1 µmol GlcNAc /menit pada kondisi 

tertentu (Singh et al, 1999).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji aktiftas enzim khitinase dari jamur Trichoderma spp.  

 Hasil uji aktifitas enzim khitinase dari beberapa jenis jamur Trichoderma spp. 

disajikan pada Gambar 1. Endofit Trichoderma spp. L-1 mempunyai aktivitas enzim lebih 

tinggi dibandingkan dengan Trichoderma spp. lainnya, yaitu 4,8 x 10
-2

 Unit. Sedangkan 

endofit Trichoderma Is-7 mempunyai aktivitas enzim paling rendah yaitu 3,2 x 10
-2

 Unit.  
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Gambar 1. Hubungan antara jenis endofit dengan aktifitas enzim khitinase 

 

Trichoderma spp. adalah cendawan yang dapat menghasilkan khitinase. Khitinase 

merupakan enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh jamur dan bakteri (Tsujibo et al., 1992 

dalam Wijaya, 2002). Pada penelitian ini Trichoderma spp. ditumbuhkan dengan substrat 

khitosan. Boing (1982) dalam Wijaya (2002) menyatakan bahwa keberadaan suatu substrat 

dapat memacu suatu mikroorganisme untuk mensekresi metabolit selnya. Adanya perbedaan 

aktivitas enzim pada kelima jenis Trichoderma spp. yang diuji disebabkan karena adanya 

perbedaan spesies dari kelima Trichoderma spp. tersebut. Menurut Trosmo dan Harman 

(1993) dalam Nugroho (2003), kemampuan Trichoderma spp. untuk memproduksi enzim 

sangat bervariasi antar galur, yang mungkin disebabkan perbedaan pada gen yang 

mengkodenya.  
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Hasil uji aktifitas enzim khitinase yang ditumbuhkan pada medium PDA (Potato 

Dextrose Agar) yang ditambah khitin 

Dari uji terdahulu didapatkan bahwa aktifitas tertingi dari beberapa isolat yang diuji,  

jamur endofit Trichoderma L-1 mempunyai aktifitas enzim khitinase yang tertinggi. Pada 

tahap berikutnya akan diuji bagaimana aktivitas enzim khitinase ketika  Trichoderma  L-1 

ditumbuhkan pada media dengan penambahan khitin. Untuk tujuan ini konsentrasi khitin 

yang ditambahkan pada media adalah sebagai berikut : 0 ; 0,2; 0,4 ; 0,6; 0,8 dan 1 %, yang 

hasilnya disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Hubungan antara konsentrasi khitin terhadap aktifitas enzim hitinase 

 

Dari percobaan didapatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi khitin yang 

ditambahkan pada media akan meningkatkan aktivitas enzim khitinase. Khitin adalah polimer 

yang tersusun atas N-acetyl glucosamine. Khitin merupakan penyusun dinding sel jamur dan 

bakteri (Chlan et al., 2001; Kollar et al., 1997). Boller et al., (1983) dan Vad et al. (1991) 

dalam Hou Chi et al. (1998) menyatakan bahwa aktivitas enzim khitinase akan meningkat 

ketika tanaman buncis dan kacang polong diinduksi dengan jamur patogen. Hal yang sama 

dilaporkan oleh Siswanto (2002) dalam Budiani dkk (2004) bahwa aktivitas enzim khitinase 

pada kopi arabika yang diinokulasi dengan jamur Hemilelia vastatrix lebih tinggi 

dibandingkan dengan  kontrolnya yang tidak diinokulasi. 

 

Uji aktifitas enzim khitinase yang dipapar dengan dinding sel Phytophthora 

Hasil penelitian uji aktivitas khitinase terhadap dinding sel Phytophthora disajikan 

pada Gambar 3. Terdapat hubungan yang nyata antara konsentrasi dinding sel dengan 

aktivitas enzim khitinase. Semakin tinggi konsentrasi dinding sel Phytophthora yang 

ditambahkan pada media, akan meningkatkan aktivitas enzim khitinase. Pada pemberian 

konsentrasi 1 % menyebabkan aktivitas khitinase meningkat 3,2 x 10
-2

 Unit lebih tinggi 

dibandingkan kontrol. 

   0            0,2          0,4         0,6          0,8         1,0 

                        Konsentrasi Khitin (%) 
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Gambar 3. Hubungan antara konsentrasi dinding sel Phytophthora dengan aktivitas 

                 Enzim khitinase 

 

Phytophthora  spp.   adalah  penyebab  penyakit  busuk  buah,  kanker  batang, hawar  

daun,  hawar  bibit,  dan  layu  tunas  air. Khitin merupakan penyusun dinding sel jamur dan 

bakteri (Chlan et al., 2001; Kollar et al., 1997). Boller et al. (1983) dan Vad et al. (1991) 

dalam Hou Chi et al. (1998) menyatakan bahwa aktivitas enzim khitinase akan meningkat 

ketika tanaman buncis dan kacang polong diinduksi dengan jamur patogen. Pada penelitian 

ini peningkatan aktivitas enzim diduga sebagai mekanisme reaksi alami yang dilakukan oleh 

enzim khitinase karena adanya jamur patogen, dalam hal ini adalah dinding sel Phytophthora  

spp.   yang ditambahkan ke dalam media. Suzuki, et al. (1995) menemukan bahwa kultur sel 

tembakau yang diberi khitinase dan  β-1,3-glukanase mampu menekan pertumbuhan 

Phytophthora infestans. 

 

Hasil Uji aktiftas enzim glukanase dari jamur Trichoderma  

 Hasil uji aktivitas enzim glukanase menunjukkan bahwa pada Trichoderma L-1 

mempunyai aktivitas enzim paling tinggi dibandingkan dengan Trichoderma jenis lainnya. 

(Gambar 4). Aktivitas enzim glukanase pada L-1, L-2, Is-1, Is-2 dan Is-7 berturut-turut 

adalah 24,2 x 10
-2

 Unit, 22,4 x 10
-2

 Unit, 18,7 x 10
-2

 Unit, 18,9 x 10
-2

 Unit dan 18,7 x 10
-2
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Gambar 4. Hubungan antara jenis Trichoderma spp. dengan aktivitas enzim                   

glukanase 

      0            0,2         0,4         0,6         0,8         1,0 

                Konsentrasi dinding sel Phytophthora (%) 
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Selain menghasilkan khitinase, Trichoderma spp. adalah cendawan yang dapat 

menghasilkan glukanase. Glukanase merupakan enzim yang menghidrolisis β-1,3- glukan, 

yang merupakan penyusun dinding sel jamur dan bakteri (Chlan et al., 2001; Kollar et al., 

1997). Adanya perbedaan aktivitas enzim pada kelima jenis Trichoderma spp. yang diuji 

disebabkan karena adanya perbedaan spesies dari kelima Trichoderma spp. tersebut. Menurut 

Trosmo dan Harman (1993) dalam Nugroho (2003), kemampuan Trichoderma spp. untuk 

memproduksi enzim sangat bervariasi antar galur, yang mungkin disebabkan perbedaan pada 

gen yang mengkodenya.  

 

Hasil uji aktifitas enzim glukanase yang ditumbuhkan dengan laminarin yang 

ditambahkan pada medium PDA 
 Untuk menguji aktivitas glukanase dipakai substrat laminarin yang ditambahkan pada 

media PDA. Dari percobaan didapatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi laminarin yang 

ditambahkan pada media akan meningkatkan aktivitas enzim glukanase (Gambar 5). 
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Gambar 5. Hubungan antara konsentrasi laminarin terhadap aktivitas enzim glukanase 

Pada penelitian ini Trichoderma spp. ditumbuhkan dengan substrat laminarin. Boing 

(1982) dalam Wijaya (2002) menyatakan bahwa keberadaan suatu substrat dapat memacu 

suatu mikroorganisme untuk mensekresi metabolit selnya. Selain khitin, dinding sel jamur 

juga tersusun atas β-glukan sebagai komponen kerangka sel dan α-glukan sebagai komponen 

yang berfungsi munguatkan sel. Dari hasil penelitiannya Thrane et al. (1997) mendapatkan 

bahwa aktivitas β-1-3-glukanase meningkat ketika dia ditumbuhkan bersama dengan adanya 

sel jamur antagonis Pitheum ultimum, yang merupakan jamur antagonis dari T. harzianum.  

 

Uji aktifitas enzim glukanase yang dipapar dengan dinding sel Phytophthora 
Hasil penelitian uji aktivitas glukanase terhadap dinding sel Phytophthora disajikan 

pada Gambar 6. Terdapat hubungan yang nyata antara konsentrasi dinding sel dengan 

aktivitas enzim glukanase. Semakin tinggi konsentrasi dinding sel Phytophtora yang 

ditambahkan pada media, akan meningkatkan aktivitas enzim glukanase. Pada pemberian 

konsentrasi 1 % menyebabkan aktivitas glukanase meningkat  7 x 10
-2

 Unit lebih tinggi 

dibandingkan kontrol. 
 

   0            0,2         0,4          0,6         0,8         1,0 

                     Konsentrasi Laminarin (%) 
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Gambar 6. Hubungan penambahan konsentrasi dinding sel 

                            Phytophthora dengan aktifiras enzim glukanase 

 

Pada penelitian ini peningkatan aktivitas enzim diduga sebagai mekanisme reaksi 

alami yang dilakukan oleh enzim glukanase karena adanya jamur pathogen, dalam hal ini 

adalah dinding sel Phytophthora  spp.   yang ditambahkan ke dalam media. Suzuki, et al. 

(1995) menemukan bahwa kultur sel tembakau yang diberi chitinase dan  β-1,3-glucanase 

mampu menekan pertumbuhan P. infestans. Noronho dan Ulhoa (2000), dari penelitian 

mereka mendapatkan adanya aktivitas β-1,3-glukanase pada kultur yang mengandung dinding 

sel dari Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii dan Pythium spp. Sivan dan Chet (1989) dalam 

Suzuki, et. al  (1995) menemukan bahwa produksi enzim laminarinase (β-1,3-glucanase) oleh 

T. harzianum diinduksi oleh dinding sel dsri jamur target yang ditambahkan di dalam 

medium.  

 

KESIMPULAN  

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan : 

1. Jamur Trichoderma L-1 merupakan endofit yang paling potensial dengan aktifitas 

khitinase dan glukanase tertinggi 

2. Penambahan khitin, laminarin atau dinding sel Phytophthora spp. menyebabkan 

kenaikan aktifitas enzim khitinase maupun glukanase 

3. Penambahan khitin, laminarin atau dinding sel menyebabkan kenaikan aktifitaas 

enzim khitinase maupun glukanase. 
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ABSTRACT 

Xylanase is an important class of carbohydrase enzymes  involved in 

degradation of  hemicellulose. This enzyme is widely employed  in  

food, beverage, feed, pulp and  paper industries. One of the best 

xylanase producers is fungi. Acidophilic xylanolytic fungi  that are 

isolated from peat soil in Pontianak until now have not been reported, 

therefore the aim of this study was to characterize the xylanase 

enzyme of  selected acidophilic xylanolytic fungi. The fungal isolation 

was done by using selective potato dextrose agar. The result revealed 

that  there were two fungi with the highest activity index, namely  

isolates IJ1 and IJ4.  The maximum  xylanase production of both 

isolates were achieved at 9-10 days of incubation period in  

submerged fermentation.  Both enzymes have the same optimal 

temperature,  being 70
o
C with activity value  669,03mU/ml for IJ1 

and 5.809,55 mU/ml for IJ4. The optimum pH value for xylanase 

activities of IJ1 and IJ4 were  4,0 and 3.5 where their activities were 

748,60 and 6.373,51 mU/ml, respectively. Xylanase enzyme of these 

isolates  were a  potential  sources of acidophilic enzyme and could be 

further developed. 

 

Keywords: Xylanolytic activity, xylanase, fungi, peat soil 

 

PENDAHULUAN  

Hemiselulosa merupakan kelompok terbesar kedua polisakarida dinding sel tanaman 

yang terdiri atas xilan, arabinan, galaktan, glukan, dan mannan, dimana xilan sebagai salah 

satu komponen utama hemiselulosa kayu dan residu hasil pertanian.  Enzim utama yang 

terlibat dalam hidrolisis xilan yakni β-1,4-endoxilanase (EC.3.3.1.8) yang memotong rantai 

utama xilosa yang terikat β-1,4 dan  β-xilosidase (EC.3.2.1.37) yang memotong polimer 

xilosa dari ujung nonpereduksi oligosakarida dan xilobiosa (Biely,1985; Collins,2005).  

Satu dekade terakhir enzim  xilanase menjadi pusat perhatian, karena enzim tersebut 

sangat potensial untuk diaplikasikan  dibidang bioteknologi maupun industri. Sebagai contoh 

enzim endo-β-D-1,4-xilanase telah  digunakan  industri kertas pada proses pemutihan pulp 
selulosa (Sandrim, et al., 2005; Walia et al., 2015),  peningkatan daya cerna pakan  unggas 

yang berbasis sereal (Malathi, 2001), dan peningkatan kualitas produk roti (Butt et al, 2008). 

Penemuan terbaru enzim ini dapat digunakan untuk produksi  prebiotik xilooligosakarida 

(XOS)  (Muňiz-Mãrquez et al., 2015) 

Mikroorganisme seperti fungi, bakteri, dan khamir mampu memproduksi xilanase 

(Verma and Satyanarayana, 2012). Namun fungi  lebih unggul dibandingkan dengan bakteri 

maupun khamir, karena kemampuannya menghasilkan  beberapa tipe enzim xilanase dalam 

jumlah besar, kultivasinya lebih mudah, dan aktivitas xilanolitiknya lebih tinggi (Haltrich et 

al., 1996; Pal and Khanum, 2011). Genus Aspergillus, Trichoderma, dan Penicillium adalah 
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sumber potensial enzim untuk biodegradasi xilan (Knob and Carmona, 2010), dimana 

produksi  xilanase skala industri umumnya menggunakan  Aspergillus dan Trichoderma spp. 

(Kulkarni,et.al., 1999;  Pal and Khanum, 2011). 

Tanah gambut merupakan tanah yang terbentuk dari  akumulasi bahan-bahan organik 

tumbuhan yang terdekomposisi secara parsial. Tanah ini memiliki karakteristik  berbeda 

dengan jenis tanah lainnya yakni   bersifat asam dengan  nilai pH 3,0–4,5. Tipe tanah gambut  

yang berasal dari Kalimantan umumnya mengandung komponen organik antara lain 

hemiselulosa (2,0%), selulosa (3,6%),  lignin (75,7%), dan senyawa-senyawa nitrogen 

(3,9%)  (Andriesse, 1998).   Polimer-polimer organik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 

substrat untuk pertumbuhan maupun aktivitas fungi,  oleh karena itu keberadaan fungi 

xilanolitik di tanah gambut yang menghasilkan enzim pendegradasi polimer organik 

terutama hemiselulosa sangat dimungkinkan.  

Mengingat kebutuhan enzim  xilanase untuk berbagai industri yang terus meningkat,  

maka eksplorasi xilanase dengan sifat baru beserta karakternya terus dilakukan. Oleh karena 

itu, riset ini bertujuan untuk mengkarakterisasi xilanase fungi asidofilik terpilih  yang  

diisolasi dari tanah gambut Pontianak.   

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Peralatan utama yang digunakan pada penelitian adalah autoklaf, s e n t r i f u s ,  

laminar air flow (LAF), mikropipet, shaker incubator, spektrofotometer UV-Vis (Shimadzu 

model UV-1601), dan neraca analitik (Ohauss). 

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari sampel tanah gambut, beechwood xylan 

(Sigma chemical Co),  Potato Dextrose Agar (PDA) (Hi Media) , Potato Dextrose Broth 

(PDB) (Hi Media), reagen Nelson, reagen arsenomolibdat dan larutan  buffer.  

 

Prosedur Penelitian 

Isolasi dan Seleksi Fungi  Xilanolitik. 

 Sampel tanah gambut yang digunakan sebagai sumber isolat fungi berasal dari daerah 

Budi  Utomo  Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan  Pontianak Utara Kalimantan Barat  Utara. 

Sampel diambil pada kedalaman 7,5 cm dari permukaan dengan temperatur tanah  32
o
C  dan 

pH 4. Isolasi fungi xilanolitik menggunakan media PDA yang mengandung substrat 0.5% 

(b/v) beechwood xylan.  

Seleksi isolat fungi xilanolitik unggul  berdasarkan rasio diameter zona bening media 

terhadap diameter koloni fungi dengan menggunakan pewanaan congo red 1mg/mL (Teather 

and Wood, 1989). Isolat fungi terpilih selanjutnya digunakan untuk produksi xilanase. 

 

Produksi Enzim Xilanase dan Uji Aktivitasnya  
Produksi  dan pengujian aktivitas  xilanase mengacu prosedur Dung et al, (1991)  yang 

telah dimodifikasi. Komposisi media produksi adalah 0,2% ekstrak khamir, 1,5% K2HPO4, 

0,025% MgSO4.7H2O, 0,7% beechwood  xylan, 0,25% NaCl, 0,5% NH4Cl, 0,5% Na2HPO4 

dalam buffer sitrat 0,2M pH 4. Produksi xilanase di lakukan dalam shaker incubator pada 

temperatur 30
o
C dan kecepatan 140 rpm selama 14 hari.  

Aktivitas xilanase diukur dengan mereaksikan   1mL substrat 1% beechwood xylan  

dalam buffer sitrat pH 5 dan  1mL larutan enzim.  Reaksi berlangsung  selama 15  menit pada 

temperatur 37
o
C.  Gula reduksi yang terbentuk ditentukan dengan menggunakan metode 

Somogyi (1954).  Satu unit enzim  (IU) didefinisikan sebagai jumlah enzim yang 

menghasilkan 1 µmol produk per menit. 

 

Karakterisasi Enzim Xilanase.  
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Pengujian temperatur optimum enzim  dilakukan dengan cara  menginkubasi  campuran   

enzim dengan substrat  pada  temperatur  30-80
o
C dan pH 4 selama 10 menit.  Sedangkan pH 

optimumnya ditentukan dengan menginkubasikan campuran enzim dan substrat dengan 

menggunakan beberapa buffer pada  kisaran pH 2,0 sampai 5,5   pada temperatur optimum. 

Larutan buffer yang digunakan adalah buffer KCl-HCl (pH 2,0),   buffer KHP-HCl (pH 2,5-

3,5) dan buffer sitrat (pH 4,0-5,5). Aktivitas xilanase ditentukan  seperti pada prosedur diatas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Seleksi Fungi Xilanolitik dan Produksi Xilanase  

Fungi memiliki kemampuan menghasilkan enzim ekstraseluler ke lingkungannya  yang 

berupa media padat, daerah bening  yang terbentuk disekitar koloni isolat fungi menunjukkan 

bahwa fungi tersebut mampu mendegradasi substrat xilan. Penapisan semikuantitatif aktivitas 

xilanolitik  diperoleh 5  isolat  dengan kisaran nilai indeks 0,10 sampai dengan 1,61 (Tabel 1). 

Aktivitas xilanolitik  isolat fungi dengan indeks xilanolitik tertinggi yakni IJ1 dan IJ4,  

selanjutnya digunakan untuk produksi enzim melalui submerged fermentation (SMF). 

 

Tabel 1. 

Indeks xilanolitik beberapa isolat fungi 

Kode 

Isolat 

Indeks 

xilanolitik 

IJ1 1.61 

IJ2 0.28 

IJ3 0.34 

IJ4 1.30 

IJ5 0.10 

Gambar 1 menunjukkan  bahwa  produksi enzim xilanase pada temperatur inkubasi 

30
o
C meningkat secara bertahap dari hari ke-4 sampai dengan hari ke 10 . Waktu produksi 

yang diperlukan oleh isolat IJ1 untuk menghasilkan aktivitas enzim tertinggi berlangsung 

selama 9-10 hari, sedangkan produksi xilanase isolat IJ4 maksimum (1776,86 mU/mL)  pada 

hari ke-9. Waktu produksi yang diperlukan kedua isolat ini relatif lebih lama jika 

dibandingkan dengan fungi xilanolitik lain Aspergillus  niger  (6 hari)  (Kavya and 

Padmavathi, 2009).  Perpanjangan lama inkubasi  sampai dengan hari ke-14  menyebabkan  

produksi enzim menurun, hal ini kemungkinan disebabkan oleh cadangan sumber nutrien 

untuk pertumbuhan isolat fungi berkurang dan terbentuknya metabolit-metabolit  lain baik 

yang bersifat toxin terhadap isolat maupun yang dapat mendegradasi protein xilanase.   

 

           (a)  
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           (b) 

Gambar 1. Pengaruh waktu inkubasi terhadap produksi xilanase isolat IJ1 (a) dan isolat IJ4 

(b) 

 

Pengaruh Temperatur Terhadap Aktivitas Xilanase. 

Pengaruh variasi temperatur (kisaran 30-80
o
C) terhadap reaksi hidrolisis xilan dari 

beechwood disajikan pada Tabel 2. Temperatur optimum xilanase dari kedua isolat IJ1 dan 

IJ2 adalah 70
o
C. Enzim ini dapat diklasifikasikan sebagai termofilik yang aktivitas 

optimalnya pada kisaran temperatur 65-80
o
C (Kulkarni et al., 1999). Termostabilitas enzim 

xilanase umumnya berkorelasi dengan beberapa faktor diantaranya jembatan disulfida,  

jembatan garam,  interaksi aromatik, kandungan arginin dan prolin, serta domain 

termostabilitas pada N atau C terminal (Georis et al., 2000). 

Aktivitas maksimal isolat IJ1 dan IJ4 pada temperatur 70
o
C masing-masing sebesar 

669,03 dan 5.809,55 mU/mL, secara berturut-turut.  Hasil yang serupa dilaporkan oleh 

Maheshwari et al.(2000), dimana xilanase dari beberapa strain Thermoascus aurantiacus dan 

Thermomyces lanuginosus aktivitasnya optimal  pada temperatur 70-80
o
C. Namun temperatur 

optimum  xilanase dari fungi Aspergillus terrus Penicillium oxalicum GZ-2  lebih rendah 

yakni 50
o
C   (Geweely, 2011; Liao H, et al., 2012).  Temperatur optimum xilanase dari 

beberapa mikroorganisme umumnya bervariasi antara 40-80
o
C (Polizeli et al., 2005), dimana 

sebagian besar xilanase fungi memiliki temperatur optimal 55-65 
o
C  (Maheshwari et al., 

2000). 

 

Tabel 2. 

Aktivitas  enzim xilanase pada beberapa variasi temperatur 

Temperatur 

(
o
C) 

Aktivitas xilanase 

(mU/mL) 

Kode Isolat  

IJ1 IJ4 

30 332,97 2418,07 

40 415,63 4094,50 

50 502,93 4689,36 

60 543,10 5245,59 

70 669,03 5809,55 

80 417,17 2873,87 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 2. Pengaruh temperatur terhadap aktivitas xilanase isolat IJ1 (a) dan isolat IJ4 (b). 

Aktivitas enzim dibandingkan dengan nilai tertinggi, sebagai 100%. 

Hasil riset menunjukkan bahwa pada temperatur 60
o
C (dibawah temperatur optimum) 

aktivitas enzim  IJ1 dan IJ4 masing-masing mencapai hingga 81 dan 90% aktivitas  relatif. 

Namun, peningkatan temperatur diatas temperatur optimum menyebabkan penurunaan 

aktivitas enzim secara signifikan,  hal ini terlihat bahwa pada temperatur  80
o
C aktivitasnya 

hanya 62% (IJ1) dan 49% (IJ4) dari aktivitas maksimumnya (Gambar 2). Penurunan aktivitas 

tersebut disebabkan karena protein enzim mengalami denaturasi atau perubahan konformasi.  

 

Pengaruh pH Terhadap Aktivitas Xilanase. 

Efek pH terhadap aktivitas xilanase ekstraseluler isolat ditentukan dalam buffer pada 

kisaran pH antara 2,0-5.5  (Tabel 3). Hasil uji menunjukkan bahwa aktivitas enzim  maksimal 

IJ1 sebesar 748,60 mU/mL pada pH optmum 4. Aktivitas  IJ4 relatif tinggi dalam kondisi 

asam yakni sebesar 6373,51 mU/mL pada pH 3.5.  
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Tabel 3.  

Aktivitas enzim xilanase pada beberapa variasi pH  

pH 

Aktivitas xilanase 

(mU/mL) 

Kode Isolat  

IJ1 IJ4 

2,0 200,09 3074,73 

2,5 200,86 3074,73 

3,0 536,92 5438,73 

3,5 643,53 6373,51 

4,0 748,60 5740,02 

4,5 666,71 5206,96 

5,0 573,23 4998,37 

5,5 579,41 4782,06 

 

 Penurunan aktivitas enzim xilanase secara signifikan (lebih dari 50%) terjadi  pada pH 

dibawah 2.5 dengan aktivitas terendah pada  pH 2,0. Namun sebaliknya penurunan xilanase 

secara bertahap  berlangsung ketika  pH diatas 4,0 (Gambar 3).  Nilai  pH tersebut sama 

dengan pH optimum 4 untuk xilanase asidotermofilik Aspergillus terrus (Geweely,N.G.,  

2011).  Hasil yang serupa dilaporkan oleh  Liao H, et al. (2001), dimana pH optimum 

xilanase Penicillium oxalicum GZ-2 yakni 4 dan aktivitasnya lebih dari 80%  pada kisaran  

pH 3,0-5,0. Pada umumnya pH optimal xilanase fungi pada kisaran antara 4,5-6,5, kecuali 

Talaromyces  emersonii yang memiliki pH optimal asam (Maheshwari et al., 2000).  

 (a) 

 (b) 

Gambar 3. Pengaruh pH terhadap aktivitas xilanase isolat IJ1 (a) dan isolat IJ4 (b). Aktivitas 

enzim dibandingkan dengan nilai tertinggi, sebagai 100%. 
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Enzim xilanase  yang dihasilkan isolat IJ1 dan IJ4   merupakan tipe  xilanase  asidofilik 

yang  aktif pada kisaran pH 2.0-6.00 (Torronen and Rouvinen, 1997, Joshi et al., 2000). Oleh 

karena itu, xilanase fungi asidofilik yang diisolasi dari tanah gambut ini potensial untuk 

dikembangkan lebih lanjut sebagai biokatalisator reaksi-reaksi yang   berlangsung optimal 

pada kondisi lingkungan pH asam. 

 

KESIMPULAN 

 Isolat fungi terpilih IJ1 dan IJ4 memproduksi xilanase secara maksimal dengan waktu 

inkubasi  antara 9-10 hari. Temperatur dan pH optimum  xilanase  dalam menghidrolisis 

beechwood xylan  masing-masing adalah 70
o
C dan 3,5-4,0, dimana kedua enzim tersebut 

termasuk tipe  terrmofilik dan asidofilik. 
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 ABSTRACT  

 Purification of Conjugated Linoleic Acid (CLA) the synthesis of 

ricinolec castor oil with a stationary phase colomn chomatography 

teckniques alumina impregnated silver nitrate with 30 cm and a 

diameter 2.5 cm was condacted. Gradient elution was carried out with 

ratio of n-hexane : acetonitrile (v/v) : 49 : 1 to 35 : 15 with an interval 

of 1 mL volume. Eah of eluate were shelted   with volume ratio 8 x 5 

mL and each vial is made of data Thin Layer Chromatography (TLC) 

and the  spot  was detected by using  UV lamp. Optimals results 

obtained with ratio of n-hexane : acetonirile  on 7 and 8 fraction. 

Based on the interpretation  of GC – MS chromatograms, FTIR 

spectra and UV spectra recording CLA purity obtain was 86.07 % 

compare to the standard CLA authentic. 

 

Keywords:  Purification,  CLA; colomn choromatography; argentonated alumina 

 

BACKGROUND 

Conjugated Linoleic Acid (CLA)  was  synthesized from ricinoleic of castor oil still 

mixed with other components in accordance with the composition of castor oil and a by 

product of the reaction of dehydration. Many  studies were showed  that CLA can be 

separated with high resolution when analyzed by GC and GC - MS with capillary columns 

both normal phase and reversed phase. The resolution was good if CLA  analyzed by HPLC 

with Ag 
+
 normal phase or reversed by assembling a minimum of three columns

[1]
.  Analysis 

by GC and GC - MS have not  preparative  through  so that the separation derivatization CLA 

is not suitable to be that way.  

Even though purification by HPLC was preparative however only on a small scale, but 

very   expensive. The separation of the urea fraction was  produce CLA high purity 

(Villeneuve et. Al, 2005) but in the form of fatty acids so the essencality was  changed when 

compared with in the form of triglycerides. CLA isomer separation have also been carried out 

by solvent fractionation technique with good results, but the solvent and the design of the 

equipment was  expensive
[3]

. Separation by silicagel and alumina chromatography was  not 

optimal due to impurities and CLA component has the physical and chemical properties 

adjacent whereas both of these qualities are as basic separation by column chromatography. 

In this research purification of CLA  has been carried out by column chromatography 

modified stationary phases, by impregnating alumina with silver nitrate (argentonated) which 

is the development of a study conducted by using a stationary phase silicagel impregnated 

silver nitrate
[5]

 . The separation based on  the double bonds of CLA component can form a 

reversible bond coordination with silver ions through the complex EDA (electron donor 

acceptor) which is analogous to the base used by HPLC analysis of the Ag +. The nature 

reversible bond with silver ions is affected by the number of trans double bonds and the 

mailto:marham.sitorus@gmail.com
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geometry of its constituent components, so that the elution time of each component will be 

different. Purification done by  gradient elution performed by varying the solvent mixture of 

hexane and acetonitrile. This condition has been employed to separate the triglyceride GLA 

(gamma linoleic acid) a triglyceride with three unsaturation (linoleic) of Evening Primrose Oil 

(EPO) and various cereal plants with good results
[4,6]

. Mixed of  solvent between hexane and 

acetonitrile  was to  increase the polarity and the eluate  guided by TLC  and spot detected by  

UV light. The product was analyzed  by combined GC, FTIR and UV and  GC - MS were 

compared to the standard CLA authentic 

 

EXPERIMENTAL SECTION 

Materials : All  chemicals used in the experimental  are analitycal grade : Castor oil, Zinc  

powder, P2O5, Alumina, n-hexane, asetonirile, silver nitrate, TLC plate, iodine, CLA 

standards, distilled water, pH universal, and nitrogen  gas. 

Instrumentation: Glassware , AND analitical ballance AND GR 2000, evaporator Heidolph 

VV, 2000, 3890. HP GC instrument SHIMADZU,  FTIR spectrophotometer IR Prestige – 21, 

GC-MS instrument SIMADZU, UV spectrophotometer SIMADZU Milton roy Spektronic 

3000, column chromatography (30 cm, id 2.5 cm),  UV lamps SPECTROLINE and TLC 

Chamber  

Amumina Argentonated   Column Choromatography Preparation 

20 g of Alumina was added to 50 mL of absolute ethanol to form a slurry Alumina. 

Elsewhere mixed of   1 g AgNO3 in 50 mL of absolute ethanol was stirred with a magnetic 

stirrer. Subsequently a solution of silver nitrate was  mixed with slurry of Alumina and stirred 

about 10 minutes. Ethanol was evaporated by rotary evavorator vacuum with bath temperature 

of 50
o
C. The impregnated alumina is obtained by heating in an oven at 105

o
C for 2 hours. The 

column was prepared by dissolving Alumina impregnated with n-hexane until it becomes 

mush. Furthermore, the slurry was added to the column with a id  of 2.5 cm and 30 cm until 

no air bubbles in the column. For homogenization was left overnight to allow the solvent of 

about 2 cm at the top of the column and the bottom and the  tab closed to avoid dryness. 

Purification of CLA  by Alumina Argentonated Column Chromatography 

   Approximately 2.5 mL samples of  CLA  was  added to slowly  the column and 

carried garidien elution with hexane solvent (H) and acetonitrile (As). Sequence comparisons 

H: As (each 8 x 5 mL) is: 50: 1 to 35: 15 by  of 1 mL graduated. All  of each fraction was 

made TLC  to see the resemblance to standard stain patterns. The result of the resolution is the 

most optimal purification was analyzed by GC, FTIR, GC - MS and recorded wavelength max 

(λmaks) by UV compared with authentic standard CLA. 

 

RESULT AND DISCUSSION 

Dehydrated castor oil composition  besed on  chromatogram  figure 1 were  45.0 %  of 

CLA (peaks 2 and 3) and the 44.7%  of ricinoleic (peak 4) . The gemometry  of CLA were (9t 

/ c - 11c / t ) and (9c / t - c / t) (Sitorus et. al, 2011a, c).  The residue of ricinoleic is quite high  

to showed  the effectiveness of separation because the main goal of  purification eliminated of  

ricinoleic which is the  non edible component. 
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Figre  1: Cromatogram of CLA syntesized of ricinoleic castor oil 

Mixed of  eluent n-hexane (H): acetonitrile (As) are used respectively: 49: 1 to 35: 15 

by volume increases acetonitrile 1 mL were collected each solvent (fraction) 8 x 5 ml. Each of 

fraction was made of TLC  and spot detected by a UV lamp. Based on the TLC results, then 

the best resolution is the ratio of the eluent 40: 10 on a fraction of the vial 7 and 8 with the 

chromatogram in figure 2 and table 1 composition 

 

 
Figure  2: Chromatogram   purified of CLA by Alumina argentonated wich hexane – 

acetonitrile (40 : 10) fraction 7 [a] and fraction 8 [b] 

 

 

 

Tabel 1 

[a] 
 

[b] 
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Composition of  purified CLA by Alumina argentonated wich hexane – acetonitrile (40 : 10) 

fraction 7  and fraction 8 

 

                    Fraction  7 Fraction  8 

No  tR(menit) Content  

(%) 

Component TR(menit) Content 

 (%) 

Component 

1 30,8 21,92 Linoleic 30,7 22,18 Linoleic 

2 34,0 74,95 CLA 

(9t/c-11c/t) 

34,0 71,16 CLA 

(9t/c-11c/t) 

3 34,6 3,14 CLA 

 (9t-11t) 

34,8 6,66 CLA 

 (9t-11t) 

Based on table 1, the total CLA in fraction 7 was 78.09% and 78.42% fraction 8 is 

relatively the same . If compared with the standard CLA authentic chromatogram in figure 3 

with the content of  CLA is 90.73% purity level is 86.07% and no residue of ricinoleic. The 

standard CLA in fact always together with linoleic synthetically formed in the intestine of 

ruminants (Pillar et. Al, 2005). CLA concentration difference between the standard and the 

results of purification of 12.31%  because in  castor oil have contains 10.32 %linoleic (Sitorus 

et. Al, 2011
c
). Based on the results obtained, the separation purification CLA synthesized 

from castor oil ricinoleic by column chromatography stationary phases silver nitrate 

impregnated alumina is effective.    

 
Gambar 3: Chromatogram of standar CLA authentic 

 

To confirm of functional group purified  CLA analyzed by FTIR spectroscopy to with 

spectra on Figure 4. The identification was done by comparing the spectra of authentic 

standards of  CLA  to verify functional group.   
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.  

 
Figure  4. Spectra FTIR  of  CLA  standard [a]  and  purified of CLA by argentonated alumina 

column chromatography solvent hexane : acetonitrile : 40 : 10 fraction 7 and 8 [b] 

The spectra  FTIR of purified CLA (Figure 4a) was  identical to the standard of CLA 

(Figure 4b) . Conjugated alkenes   in particular uptake is a double band at wave number 

around 1600 cm-1 were  1851.07 and 1612.49 cm-1 cm-1  for authentic standard of CLA and 

1658.78 cm -1 and 1558 cm-1 for purified CLA.. Wave number on 3464.15 cm
-1

   for 

standard of CLA and 3448.72 cm
-1

 for purified CLA  were overtone (C = O). The verification 

results showed a similar pattern FTIR spectra to indicating that both contain the same 

compound that CLA 

 

[a] 

    

[b] 

C=O 

C=O 

  C=C-C=C 

 C=C-C=C 

Overtone  

C=O 

Ovetone 

C=O 

   λmaks 
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Figure  5. Spectra UV   of  CLA  standard [a]  and  purified of CLA   by argentonated 

alumina column chromatography solvent hexane : acetonitrile : 40 : 10 fraction 7 and 8 [b] 

.  

To identification of chromophore ( C=C – C = C) group between standar and purified 

CLA were recording by UV spectrocophy.  This uptake is the basis of a qualitative analysis of 

a compound containing a chromophore group that is based on a maximum absorption at a 

specific wavelength pangjang (λmaks) for each compound containing a chromophore group. 

In this research, recording the UV spectra of the purified by argentonated alumina column 

chromatography the most optimal (eluent hexane: acetonitrile 40: 10 v / v) fractions 7 and 8.  

Based on  UV spectra  maximum wavelennth (λmaks) of standard CLA  (fugure  5a) 

and  purified CLA  (figure 5b) were 233 nm (A = 0789) and  231 nm (A = 0.955 ). The 

similarity of the pattern of the UV spectra of the standard CLA with purification results show 

that both compounds are CLA. 

 

CONCLUSION 

Purification of CLA synthesized from ricinoleic of  castor oil effectively done by  the 

argentonated alumina column chromatography technique. Based on the data chromatogram 

GC and GC-MS, FTIR spectra and UV spectra recording, the most optimal results obtained 

with mixed of  eluent hexane: Acetoniril 40: 10 (v / v) in fractions 7 and 8 with a purity of 

86.07% compared with authentic standard CLA . 
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EFEK TiO2 SEBAGAI KATALIS PEMBUATAN HIDROGEN DARI AIR 

MENGGUNAKAN INISIASI UV 

 

 

Minto Supeno 

 

 

ABSTRACT 

Bentonite obtanained from Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten 

Langkat was a  Na–bentonite. This bentonite was saturated with  1 M 

NaCl solution  for 1 day to enrich the Na–bentonite. Then the Na–

bentonite was activated by (0.5 – 2.0) M H2SO4  for 24 hours, then 

was dried. In the end this material was intercalated and pillaried with 

0.82 M Ti complex solution and calcinated at 350°C to produce TiO2–

bentonite  and analyzed using XRD, FTIR, Surface area (BET) and 

SEM. From the analysis data, it was known that  the best activation 

condition for Na–bentonite was at the H2SO4 at concentration of 1,5 

M.Etching TiO2–bentonite using (HNO3/ HF/ CH3COOH/ I2) and 

HF/ H2O/ NH4F solutions was made  to increase the hole at the  

between the layer distances inside the silica, then heated at 400–500°C 

for 1 hour. The  resulting etched TiO2–bentonite which was heated at 

450°C produce the material with a wide surface area 92,01 m2/g and 

the porous volum 0,044 cm3/g and was scanned with  SEM. The 

etched pillary TiO2–bentonite was used as a co-catalyst in the 

hydrolisis of H2O, and showed that the total hydrogen and oxygen 

gases produced was 78.5 % after 4 days, compared was only 60.4 % 

using non-etched TiO2–bentonite. 

 

PENDAHULUAN 

Di Sumatera Utara terdapat dua jenis bentonit alam yaitu bentonit wyoming dan 

non bentonit wyoming, dan keduanya mempunyai komposisi utama SiO2/ Al2O3 dengan 

perbandingan (4 – 6 : 1). Bentonit merupakan nama umum dari jenis tanah liat yang dapat 

digunakan untuk mengadsorpsi warna, minyak, lemak dan lilin. Tanah pemucat adalah suatu 

silikat dari bermacam-macam komposisi, dengan penyusun utama SiO2 dan Al2O3 yang 

mengandung air dan terikat secara kimia.Selain kedua senyawa di atas bentonit juga 

mengandung CaO, MgO, Fe2O3, Na2O dan K2O. Berdasarkan teori dari Davis dan Masser 

bahwa perbedaan pada perbandingan kadar SiO2 dan Al2O3 akan mempengaruhi daya aktif. 

Tanah yang mempunyai perbandingan SiO2 dan Al2O3 yang besar adalah tanah yang paling 

baik mengadsorpsi.Sedangkan tanah yang mempunyai perbandingan SiO2 dan Al2O3 kecil 

mempunyai kemampuan mengadsorpsi yang kecil. Perbandingan SiO2 dan Al2O3untuk  

bentonit yang baik 5 – 6 : 1 yang mampu mengadsorpsi, dan mempunyai luas permukaan 

besar. 

Bentonit mempunyai kemampuan daya koloid yang kuat, bila bercampur dengan 

air maka dapat mengembang (wyoming). Bentonit dalam keadaan kering berwarna krem 

sampai hijau dengan berat jenis antara 2,4 – 2,8 g/mm
3
 dan titik leleh antara 1330 – 1430°C. 

Bentonit alam pada umumnya mengandung sedikit kalsit, karbonat, gipsum dan kwarsa.  

Permukaan dan pori-pori bentonit alam dapat diperbesar dengan teknik aktivasi kimia maupun 

fisik (Burch, R., 1997), atau dengan pemilaran menggunakan unsur Zr, Ti, Fe, Na, Ca melalui 

teknik interkalasi dan kalsinasi pada suhu 450°C menghasilkan bentonit terpilar yang disebut 

serbuk fotokatalis ( Vansant, E.R., 1998; Palverejen, M., 2002). 
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Serbuk fotokatalis semikonduktor telah banyak dipelajari ditemukan bahwa 

aktivitas dari fotokatalis ini semakin baik dengan turunnya ukuran partikel yang menyebabkan  

naiknya luas permukaan. Penurunan ukuran partikel  antara 5–10 nm menyebabkan perubahan 

struktur pita energi menjadi semikonduktor yang dikenal sebagai efek samping kwantum. 

Penelitian lebih lanjut telah dilakukan menghasilkan fotokimia dari berbagai macam ukuran 

dan bentuk, partikel semikonduktor kolokogenide seperti CdS, ZnS, CdSe, GeSe, ZnSe dan 

semikonduktor oksida dari jenis ZnO, Fe2O3, TiO2  telah banyak digunakan untuk fotokatalis 

untuk memproduksi hidrogen dari air (Miyoshi, H., 1989). 

Prinsip mengubah permukaan dan pori-pori bentonit adalah dengan melarutkan 

logam-logam yang terdapat pada pori bentonit dengan suatu asam dan karena logam sudah 

larut maka pori-pori menjadi lebih luas. Metode lain untuk memperluas pori dengan cara 

pemilaran, dalam hal ini   pori-pori  bentonit yang mengandung logam Na dan K diinterkalasi 

dengan kation logam yang diameternya lebih besar sehingga pori tersebut mengembang, 

selanjutnya dikalsinasi pada suhu 300 – 500°C (Bask,1992, Long dan Yang, 1999). Logam-

logam akan membentuk oksida-oksida yang berikatan dengan antar lapis, menghasilkan 

bentonit terpilar (Palverejen, M., 2002). Melalui teknik ini porositas bentonit akan menjadi 

besar, oksida-oksida logam sebagai agen pemilar dapat digunakan untuk katalis. 

Pada penelitian ini dilakukan interkalasi pori-pori bentonit menggunakan TiO2 dan 

suhu kalsinasi dari 300 – 500°C untuk menghasilkan bentonit terpilar– TiO2.Bagian 

isolatornya yaitu oksida-oksidanya dapat dietsa untuk menghilangkan oksida-oksida dengan 

menggunakan campuran HF/ H2O/ NH4F atau HF/ HNO3/ H2O atau dengan menggunakan 

CF4/ H2 yang menghasilkan lapisan silikon yang bebas dari oksida dan  silikon ini selanjutnya 

dietsa dengan larutan HF/ HNO3/ CH3COOH/ I2 sehingga silikon akan terlarut. Besarnya luas 

permukaan yang dihasilkan tergantung waktu yang digunakan untuk mengetsa.Jika waktu 

yang digunakan terlalu lama SiO2 atau Si larut semua dan hal demikian tidak diharapkan 

sehingga waktu yang digunakan untuk mengetsa perlu dikontrol (Wouter, I., 1999; Sze, S.M., 

1997). 

Jika teknik pengetsaan ini tercapai maka permukaan dan pori-pori bentonit terpilar 

menjadi lebih besar yang diduga menghasilkan makropori bentonit terpilar.  Pemilaran 

dengan  menggunakan TiO2 dan pengetsaan silikat bentonit ini dapat mengubah sifat fisik dan 

kimia, meningkatkan basal spasing (d001), luas permukaan spesifik, volume total, keasaman 

permukaan dan menurunkan jejari rerata pori. 

Bentonit terpilar TiO2 ini dapat digunakan untuk katalis pada pembuatan gas 

hidrogen dan oksigen dari air, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti 

penyediaan bentonit terpilar ini sebagai katalis. 

 

Bentonit alam mempunyai 60% kandungan silikatnya, untuk menyediakan 

material ini sebagai katalis maka perlu meningkatkan luas permukaan dan volum porinya 

dengan cara melakukan interkalasi dengan TiO2 dan menjadi bentonit terpilar–TiO2.Oksida 

logam titania ini merupakan material yang sensitif terhadap cahaya dan baik menjadi katalis 

fotokimia. Jika bentonit terpilar TiO2 dilakukan pengetsaan dengan bahan kimia  maka 

bentonit terpilar yang teretsa dapat menjadi co-katalis.  Sehingga perlu dipelajari pembuatan 

katalis yang sensitif terhadap cahaya matahari dari bentonit alam dan apakah bentonit terpilar 

TiO2 yang telah dietsa dapat sebagai co-katalis pembuatan gas hidrogen dan oksigen dari air. 

. Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Peralatan gelas 

2. Peralatan untuk preparasi sampel seperti ayakan ukuran 100 mesh, oven, desikator, 

lumpang, penggerus porselin, krus porselin, pinset, pengaduk magnit, kertas saring 
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Whatman no. 1, pH meter digital, termometer 100°C, timbangan analitik, gelas plastik, 

dan  manometer. 

3. Peralatan instrumen meliputi FT-IR, X-RD Phillips, Gas Sorption Analyzer (BET) Nova, 

SEM, Spektrometer, tanur 1000°C. 

3.2. Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Lempung bentonit diambil dari Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, 

Sumatera Utara, yang telah lolos ayakan 100 mesh. 

2. Bahan-bahan kimia dengan kualitas p.a., buatan E.Merck sebagai berikut: TiCl4, HCl 

pekat, H2SO4, AgNO3, BaCl2, NaCl, etanol, HF, NH4F, CH3COOH, I2. 

3. Akuades dan air demineral. 

3.4. Metode Penelitian 

Lempung bentonit dengan komposisi SiO2 61,02 %; Al2O3 15,21 %; Fe2O3 4,89 

%; TiO2 0,62 %; CaO 2,08 %; MgO 1,94 %, K2O 0,46 %, Na2O 3,45%; hilang pijar 10,31 %. 

Berdasarkan  komposisi ini maka bentonit  Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, 

jenis Na–bentonit. Bentonit ini diayak hingga lolos ayakan 100 mesh kemudian dicuci dengan 

akuades beberapa kali dan disaring dengan penyaring vakum dan dikeringkan dalam oven 

pada temperatur 100°C selama 5 jam.Setelah kering lempung bentonit dikeringkan dan 

digerus sampai halus dan diayak menggunakan ayakan 100 mesh. 

3.4.1. Penyediaan Na-bentonit 

Seratus gram lempung bentonit dari (3.3) selanjutnya didispersikan ke dalam 1,5 l 

larutan NaCl 1 M dan direndamkan selama 1 minggu di mana setiap dua hari sekali larutan 

NaCl diganti dengan yang baru. Pada setiap penggantian larutan NaCl dilakukan pengadukan 

selama 24 jam dengan pemanasan 60–70°C selama 4 jam, kemudian setelah disaring 

endapanya dicuci dengan air demineral sampai terbebas dari ion klorida, dibuktikan dengan 

uji negatif terhadap perak nitrat. Penyaringan dilakukan menggunakan penyaring vakum dan 

bentonit yang diperoleh dikeringkan dalam oven 100°C, setelah kering digerus dan diayak 

menggunakan ayakan 100 mesh. 

Selanjutnya dilakukan penjenuhan bentonit dengan menggunakan NaCl 6 M 

sambil diaduk selama 24 jam, kemudian disaring dengan penyaring vakum dan dicuci dengan 

akuades sampai terbebas dari ion klorida dengan uji negatif terhadap AgNO3.Selanjutnya 

dikeringkan dalam oven pada suhu 100°C.Setelah kering digerus sampai halus kemudian 

diayak menggunakan ayakan 100 mesh.Hasil penjenuhan lempung bentonit ini dinamakan 

Na–bentonit. 

 

3.4.2. Aktivasi Na–Bentonit dengan Asam 

Masing-masing 35 gram Na–bentonit didispersikan kedalam 150 ml larutan asam 

sulfat 0,5; 1; 1,5; dan 2,0 M sambil diaduk dengan pengaduk magnit selama 6 jam. Lalu 

didiamkan selama 24 jam kemudian disaring dengan penyaring vakum dan dicuci dengan 

akuades panas sampai terbebas dari ion sulfat. Hal ini ditunjukkan dengan uji negatif terhadap 

BaCl2.Na–bentonit teraktivasi asam kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 

100°C.Setelah kering digerus sampai halus kemudian diayak menggunakan ayakan ukuran 

100 mesh.Produk ini disebut dengan Na–bentonit, produk diuji dengan difraksi sinar-X dan 

FT-IR. 

 

3.4.3. Interkalasi dan Pilarisasi Na–bentonit. 

Ditimbang masing-masing 30 gram lempung Na–bentonit lalu didespersikan 

kedalam 1,5 l air bebas ion (akuabides) dan diaduk dengan pengaduk magnit selama 6 jam. 

Kemudian ke dalam masing-masing Na–bentonit dituangkan sedikit demi sedikit larutan 

TiCl4 0,82 M sambil diaduk dengan pengaduk magnit selama 10 jam. Hasil interkalasi 
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dipisahkan dengan penyaring vakum kemudian dicuci beberapa kali dengan air bebas ion 

sampai terbebas ion klorida.Pencucian dihentikan jika filtrat diuji dengan perak nitrat tidak 

membentuk endapan putih. Lempung bentonit yang telah diinterkalasi dengan  TiCl4 

dikeringkan dalam oven pada suhu 100°C. Setelah kering digerus sampai halus dan diayak 

dengan ayakan 100 mesh selanjutnya dikalsinasi pada suhu 350°C. Produk ini disebut dengan 

bentonit–TiO2 (Bask, 1992, Long dan Yang, 1999). 

 

3.4.4. Pengetsaan Bentonit Terpilar TiO2 

Bentonit terpilar TiO2 yang telah dikalsinasi pada suhu 400°C diambil sebanyak 

20 g, kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik. Selanjutnya ditambahkan larutan 

pengetsa  (campuran antara: 3ml HF(p) + 5ml HNO3 (p) + 3ml CH3COOH(glasial)/ 0,3 g I2/ 250 

ml H2O). Kemudian diaduk dengan menggunakan pengaduk plastik selama 10 menit, lalu 

endapan dipisahkan dari larutannya dengan cara dekantasi menggunakan pipet tetes plastik. 

Endapan kemudian dispersikan dalam aqua bidestilat lalu dinetralkan pH-nya, didekantasi 

menggunakan pipet tetes plastik. Produk etching dibagi 3 bagian, masing-masing ditanur  

pada suhu 400, 450, 500°C selama 1 jam. Kemudian produk yang rendah dipanaskan  

dianalisis dengan foto SEM dan Surface Area Analiser. 

Hasil Foto SEM dari surface area analiser menunjukkan bahwa produk yang 

dipanaskan pada suhu 450°C mempunyai luas permukaan yang paling luas dan selanjutnya 

digunakan untuk uji katalis/co-katalis dalam air. 

 

3.4.5. Pembuatan Gas Hidrogen dan Oksigen dari Air Menggunakan Katalis/Co-

katalis Bentonit Terpilar TiO2 dengan Penyinaran UV Panjang Gelombang 180 

nm 

Bentonit dari (3.7) dan (3.8) ditimbang sebanyak 4 g, lalu dimasukkan dalam labu 

yang di dalam telah diisi akuades sebanyak 10 ml dan diaduk selama 10–15 menit selanjutnya 

diukur pH larutan. Labu dihubungkan dengan termometer dan pipa cabang tiga yang 

terhubung dengan manometer. Selanjutnya disinari dengan ultraviolet pada panjang 

gelombang  =180 nm penyinaran dilakukan selama 1–5 hari dan diamati perubahan yang ada 

pada manometer. Dari perubahan manometer akibat tekanan gas total dapat dihitung total gas 

(%). 

Pengujian Gas Hidrogen dari Air Akibat Penyinaran UV Panjang Gelombang 180 nm 

Pengujian gas hidrogen yang terbentuk dari air (akuades) menggunakan katalis 

bentonit terpilar TiO2 dan bentonit TiO2 yang dietsa secara kualitatif: 

1. Akibat penyinaran UV pada panjang gelombang 180 nm pada hari ketiga terjadi 

gelembung-gelembung gas dari dasar labu menunju ke atas dan semakin banyak sehingga 

menggeser tekanan manometer. 

2. Pada hari keempat gelembung gas yang dihasilkan semakin banyak dan tekanan 

manometer semakin berubah. 

3. Gas yang dihasilkan diuji dengan mengalirkan gas pada serbuk oksida logam CuO yang 

membara maka akan terbentuk uap air pada dinding pipa uji ini menunjukkan adanya gas 

hidrogen. 

4. Gas hidrogen dan oksigen yang dihasilkan dari air dideteksi oleh sensor gas hidrogen dan 

oksigen digital.  

5.  

3.4.7. Mekanisme Reaksi 

Menggunakan etchant HF/ CH3COOH/ HNO3. 

Silikon  dioksida 

Si + 2h Si
2+ 

Pada reaksi oksidasi akan terbentuk hole (h
+
). 



 

 

1757 

 

H2O OH
-
 + H

+ 

Si
2+

 + 2OH
- 

Si(OH)2 SiO2 + H2  

SiO2 +  6HF H2SiF6 + 2H2O 

Autokatalitik HNO2 dalam HNO3. 

HNO2 +  HNO3  2NO2 + 2 h
+
 + H2O 

2NO2 +  2H
+ 

2HNO2 

 

4.1. Hasil Dan Pembahasan 

Bentonit dari Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat mempunyai 

komposisi: 

SiO2 61,02 % MgO 1,94 % 

Al2O3 15,21 % K2O 0,46 % 

Fe2O3 4,89 % Na2O 3,45 % 

TiO2 0,62 % Hilang Pijar 10,31 % 

CaO 2,08 % Kadar Air 7,07 % 

(SNI 13-3608-1994) 

Berdasarkan analisa komposisi bentonit Kabupatan Langkat maka bentonit di atas 

termasuk jenis Na–bentonit atau Swelling, bentonit ini seterusnya dikeringkan dalam oven 

pada 100°C dan digerus dan diayak hingga lolos ayakan 100 mesh. Bentonit ini lalu direndam 

dalam NaCl 1 M selama 1 minggu, supaya terjadi pengkayaan Na–bentonit setelah terbentuk 

natrium bentonit maka dimasukan ke dalam oven 100°C sampai kering  dan setelah kering 

diayak hingga lolos ayakan 100 mesh. Tahap terakir pengkayaan natrium bentonit dilakukan 

dengan mendispersikan Na–bentonit larutan NaCl 6 M atau NaCl jenuh selama 24 jam, lalu 

dicuci dan dikeringkan 100°C, material ini dinamakan Na–bentonit. 

Na–bentonit selanjutnya didispersikan ke dalam beberapa larutan asam sulfat 0,5; 

1; 1,5; 2 M diaduk dengan pengaduk magnit, aktivasi dilakukan selama 24 jam, disaring 

dengan penyaring vakum lalu dikeringkan dalam oven. Aktivasi ini bertujuan untuk 

meningkatkan jarak antar layer Na–bentonit sehingga menjadi lebih besar. 

Setelah jarak antar layer Na–bentonit membesar baru dilakukan interkalasi dan 

pilarisasi di mana Na–bentonit teraktvasi didespersikan larutan komplek TiCl4 0,82 M sambil 

diaduk dengan pengaduk magnit selama 18 jam. Hasil interkalasi ini dipisahkan dengan 

pompa vakum, tujuan intekalasi untuk memasukan kompleks Ti ke dalam jarak antar layer 

bentonit, selanjutnya di kalsinasi 350°C untuk membentuk pilar oksida yang lebih kokoh. 

Analisa dilakukan dengan difraksi sinar-X, dengan menggunakan metode bubuk 

yang diradiasikan oleh Cu K, masing-masing 2 gram bentonit terpilar TiO2 dan lempung 

teraktivasi diisikan ke dalam tempat sampel kemudian dibuat difraktogram dengan  = 1,5425 
Å. 

Berdasarkan hasil pengukuran basal spacing (d001) ada peningkatan basal spacing 

pada bentonit terpilar–TiO2 yang menggunakan aktivasi asam 0,5 dan 1,5 M sedangkan yang 

menggunakan aktivasi bentonit terpilar TiO2 mengalami kerusakan. Hal ini dapat dilihat dari 

data difraksi sinar-X. Peningkatan basal spacingakan diikuti peningkatan luas permukaan, 

peningkatan porositas, dan volum total. 

 

 

 

 

 



 

 

1758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Hasil difraktogram untuk Na-bentonit yang Diaktivasi dengan Asam Sulfat 1,5 

M 

 

Jenis mineral d ( A) 2- Teta 

Na–Bentonit  14,91 

 13,88 

 4,70 

 3,04 

 5,92 

 6,36 

 18,84 

 29,28 

Kaolinit  8,27 

 3,57 

 2,32 

 10,68 

 24,88 

 38,68 

Kuarsa 

 

 4,07 

 2,51 

 21,80 

 35,68 

Mika  3,34  3,34 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 maka  Na–bentonit ditandai dengan puncak pada 2-teta 

yaitu: 5,92; 6,36; 18,84; 29,28 dengan basal spacing d(A) masing-masing: 14,91; 13,88; 4,70; 

3,04 dan puncak lain merupakan kaolinit, kuarsa, mika artinya bentonit ini belum diperkaya 

sehingga masih ada pengotornya.   
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Gambar 4.2. Hasil Difraktogram untuk Bentonit terpilar–TiO2 

 

Dari difraktogram ini (Gambar 4.2) dapat diberikan informasi mengenai perubahan 

pada sudut 6 teta terjadi perubahan jarak antar lapis dari Na–bentonit menjadi bentonit 

terpilar–TiO2 karena pengamatan atau perubahan bentonit terpilar di daerah sudut teta 0–

5.Dari Gambar 4.1 dan 4.2 telah terjadi perubahan puncak intensitas dan berubahnya jarak 

antar lapis d001. 

Dari data difraksi sinar–X di atas (Gambar 4.1 dan 4.2) dapat ditentukan jarak 

antar lapis, juga sebagai tanda pengenal dalam mengidentifikasi jenis-jenis mineral liat, untuk 

menghitung jarak antar lapis (d) mineral bentonit dapat digunakan rumus Bragg: 

n = 2 d Sin  

θsin2

n.λ
d   

di mana, d = jarak antara bidang-bidang atom kristal 

  = panjang gelombang (1 Å = 10
-10 

m) 

  = sudut difraksi 
 n  =  order difraksi 

(a) Jarak antar lapis (d) untuk Na–bentonit 

 n = 1 

  = panjang gelombang (1 Å = 10
-10 

m) 

 2  = 5,920;    = 2,960 

 
θsin2

1,54101
d

10
  

 d = 14,917 Å 

(b) Bentonit terpilar TiO2  menggunakan asam sulfat 1,5 M dapat dihitung sebagai berikut: 

 

  n = 1 

   = 1,54 x 10
-10 

m 

  2  = 5,920;    = 2,960 

  d = 16,9807 Å 

Selanjutnya perubahan jarak antar lapis (d) adalah: 

  (d) = d(b) - d(a) 
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   = 16,980 - 14,916 

   = 2,063 Å 

Berdasarkan analisa difraksi sinar-X maka dengan interkalasi dan pilarisasi 

menambah, meningkatkan porositas dengan basal spacing = 2,06 Å. 

 

Tabel 4.2 

Hasil Perhitungan Basal spacing (D) dari Bentonit Terpilar yang    Menggunakan Berbagai 

Konsentrasi Asam Sulfat 

Konsentrasi H2SO4 (M) Basal spacing d001 

Na–Bentonit  14,9167 

0,5 M  15,6566 

1,0 M  13,8857 

1,5 M  16,8857 

2,0 M  9,0554 

 

Berdasarkan data Tabel 4.2, maka pilarisasi telah berhasil pada konsentrasi 1,5 M 

H2SO4 dengan d = 16,8857 Å,  berarti pilarisasi TiO2 telah meningkatkan jarak antar lapis 

sebesar d = 2,0633 Å. Selanjutnya dilakukan analisa menggunakan data FT-IR. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.Spektrum  Serapan FT-IR untuk Na–Bentonit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Spektrum FTIR Bentonit Terpilar TiO2 

 

 

Bilangan gelombang yang menunjukkan adanya Ti adalah pada bilangan  

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3. 

 Analisa gugus  dari FTIR 
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No Gugus Serapan cm
-1

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SiOH tidak murni 

TiOH pada Kisi pinggir 

Jembatan TiOH pada (110), adsorpsi H2O 

Terminal TiOH pada (110) 

Jembatan asam TiOH 

TiOH pada (100) 

TiOH pada (110) 

TiO2 

3898 

3701 

3445 

3622 

3680 dan 3620 

3587 

3445 

 796 

 

Pada spektra FT-IR ini terlihat pergeseran bilangan gelombang disekitar 798 cm
-1

 

menjadi 794 cm
-1

 pada bentonit terpilar ini disebabkan karena proses pemilaran sudah 

terbentuk dengan baik  pada pendispesi asam sulfat 1,5 M, hal ini disesuaikan dengan data X-

RD yang menyatakan bahwa telah terjadi interkalasi dan pilarisasi yang sempurna dan kondisi 

ini merupakan yang terbaik untuk terjadinya pilar. 

Dari data penghitungan luas permukaan oleh surface area analizer diperoleh hasil 

seperti pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. 

Luas Permukaan dan Volum Pori Total dari Bentonit Terpilar pada Kondisi Asam dengan 

Menggunakan Persamaan BET 

 

Konsentrasi Asam Sulfat (M) 
Luas Permukaan  

(m
2
/g) 

Vol. Pori Total  

(cc/g) 

0,5 

1 

1,5 

2 

83,3018 

86,8939 

89,0563 

88,7607 

0,0415 

0,0435 

0,0445 

0,0443 

 

Berdasarkan tiga data X-RD, FT-IR dan luas permukaan terlihat pada  konsentrasi 

1,5 M asam sulfat baik untuk interkalasi pada pilarisasi menghasilkan perubahan fisik basal 

spacing, luas permukaan, dan volum pori total meningkat. 

Selanjutnya bentonit terpilar TiO2 yang diaktifkan pada H2SO4 terbaik dietsa 

dengan  menggunakan  campuran (28 ml HF + 170 ml H2O + 113 g NH4F) selama 2–10 menit 

tujuan untuk mengetsa oksida pada silika dan menjadikan banyak hole (h
+
) pada silika, 

selanjutnya dietsa menggunakan larutan (1 ml HF + 5 ml HNO3 + 2 ml CH3COOH + 0,3 g I2/ 

250ml H2O) selama 5–10 menit untuk etsa silikon selanjutnya dipanaskan 400, 450, dan 

500°C selama 1 jam. Dengan teknik demikian akan dihasilkan bentonit terpilar makropori dan 

memperbanyak hole (h
+
).  

Berdasarkan data ini (Tabel 4.5) maka pengetsaan meningkatkan luas permukaan 

dari luas permukaan Na–bentonit 89,0563 m
2
/g meningkat menjadi 92,0123 m

2
/g sehingga 

secara rata-rata meningkatkan luas permukaan 2,956 m
2
/g hasil ini sudah memuaskan. Hasil 

ini selanjutnya diuji menggunakan analisa luas permukaan (BET) yang hasilnya adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.5.  

Luas Permukaan Bentonit Terpilar TiO2 yang Telah Dietsa pada Berbagai Suhu 

  

Suhu  

(
o 
C ) 

Luas Permukaan  

(m
2
/g) 

Volum Total pori 

(cc/g) 

400 

450 

500 

90,2387 

92,0123 

91,1255 

0,0446 

0,0444 

0,0444 

 

Selanjutnya bentonit terpilar TiO2 difoto SEM memperlihatkan bahwa permukaan 

menjadi besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Foto SEM Untuk Na–Bentonit 

 

Hasil foto SEM (Gambar 4.5) memperlihatkan permukaan yang masih halus 

(gambar putih) yang terdiri dari silikat yang merupakan permukaan yang belum teretsa oleh 

bahan kimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Foto SEM untuk Bentonit Terpilar TiO2yang Dietsa dan Dipanaskan 

450°C 

 

Gambar 4.6 memperlihatkan banyaknya hole dari permukaan silikat hampir 

menyeluruh pada bentonit terpilar TiO2 yang telah dietsa. Permukaan ini bisa mengartikan 

bahwa pada bentonit terpilar TiO2 telah banyak dietsa maka terjadi hole di silikat eksternal 

dan kemungkinan di internal. 

  

PEMBAHASAN 

4.2.1 Pembuatan Na–Bentonit 

Sampel bentonit dari Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat yang belum 

dilakukan pengkayaan bentonit, dibuat menjadi Na–bentonit menghasilkan basal spacing d001 

= 14,917 Å, sedangkan secara teori Na–bentonit basal spacing-nya = 9,8 Å. Hal ini berarti 

Na–bentonit menyerap air dari kelembaban sehingga waktu pengukuran difraksi sinar–X 
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menjadi besar. Dari data difraksi sinar-X (Gambar 4.1) jelas menunjukkan Na–bentonit yang 

masih mengandung koilinit, kuarsa dan mika.Na–bentonit dapat diamati puncaknya pada 

sudut 0 – 5 teta, pada puncak ini merupakan identitas dari Na–bentonit. 

 

4.2.2 Interkalasi dan Pilarisasi 

Na–bentonit selanjutnya direndam menggunakan asam sulfat 0,5–2 M dan 

diinterkalasi menggunakan Ti
2+ 

selanjunya dipilarisasi pada suhu 350°C. Kalsinasi ini 

berguna membentuk pilar-pilar oksida pada bentonit. Sehingga terbentuk  bentonit terpilar 

TiO2. Untuk identifikasi bantonit terpilar dilihat dari data difraksi sinar-X pada sudut 0 – 5 

teta, yang mana basal spacing berubah menjadi 16,9807 Å. 

Artinya pembuatan bentonit terpilar telah berhasil meningkatkan basal spacing, 

luas permukaan, dan volume pori. Studi literatur basal spacing diperoleh 28,3 Å. Hal ini bisa 

terjadi karena kemurnian dari bentonit yang digunakan, artinya bahan bentonit berbeda maka 

basal spacing pada pilar dihasilkan berbeda. 

 

4.2.3. Pengetsaan Bentonit Terpilar TiO2 

Bentonit terpilar TiO2 selanjutnya dietsa menggunakan bahan kimia pengetsa yang 

tujuan memperbanyak hole (h
+
). Hole pada silikat yang terbentuk ditandai berubahnya luas 

permukaan dan volume pori dari semula. Juga berdasarkan foto SEM maka permukaan 

menjadi lebih kasar dibandingkan sebelumnya. 

Akibat penyinaran ultraviolet  =180 nm, ikatan hidrogen dari air akan terlepas 

lalu oksigen dari air melakukan interaksi dengan oksida logam TiO2 dan hidrogen dari 

molekul air akan berinteraksi dengan silika. Interaksi ini dapat menurunkan energi aktivasi 

molekul air.Cahaya ultraviolet masuk ke pori-pori bentonit oleh SiO2 cahaya ultraviolet 

diubah menjadi gelombang pendek mengakibatkan molekul hidrogen dan oksigen putus. 

Dari pengujian dihasilkan gas total sebanyak 78,5 % menggunakan bentonit 

terpilar yang dietsa, sedangkan yang menggunakan bentonit terpilar–TiO2 dihasilkan gas  

sebanyak 60,4 %. 

 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Bentonit terpilar TiO2 dibuat dari jenis natrium bentonit dapat meningkatkan basal 

spacing, luas permukaan, dan volum pori total. 

2. SiO2 dari bentonit terpilar TiO2 yang dietsa terjadi hole sehingga silika merupakan volum 

yang berlobang, sehingga dapat sebagai co-katalis. 

3. Bentonit terpilar TiO2 yang dibuat dalam suasana asam sulfat 1,5 M dapat digunakan 

sebagai katalis pembuatan gas hidrogen. 

 

5.2. Saran-Saran 

Perlu diteliti cara memisahkan gas hidrogen dan oksigen yang terbentuk dari 

peruraian air. 
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Abstract  

Thermochemical is a chemical learning in class XI SMA about 

changes in calorific In a reaction. The appropriate instructional 

Media Learning for thermochemical material characteristics is a 

computer-based media, such as Interactive Compact Disc (CD). This 

study aims to provide a instructional Media in the form of an 

interactive CD with the inquiry approach and test its feasibility. This 

interactive CD created using Macromedia Flash 8.0 and Cool Edit 

Pro. The method used is the engineering research. Interactive CD 

feasibility test conducted on students in XI IPA SMAN 1 Enam 

Lingkung and high school teachers. The questionnaire statements 

containt about the media appearance, content, motivation, practicality 

and accuracy of the concepts, facts and symbols. Questionnaires were 

analyzed using a Likert scale. Based on the analysis of questionnaires, 

for students gained grades feasibility 4.31, while the questionnaire for 

teachers obtained feasibility value of 4.36.  These data indicate that 

interactive CD was extremely fit for use as a instructional media 

thermochemical for class XI SMA. 

 

Keywords: Interactive Compact Disc (CD), Thermochemical, Inquiry Approach   

 

PENDAHULUAN 

CD (Compact Disc) Interaktif merupakan sebuah sistem multimedia yang telah 

mengalami perkembangan yang pesat sejak tahun 1980 (Gora, 2005:11). Perkembangan ini 

telah menjadikan CD interaktif sebagai kebutuhan di dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan 

CD interaktif merupakan perwujudan pembelajaran yang berbasiskan pada teknologi. 

Dimana, CD interaktif sesuai dengan sasaran pokok teknologi pendidikan yaitu pemecahan 

terhadap masalah belajar manusia. Permasalahan masalah dalam pembelajaran dilakukan 

terhadap mata pelajaran seperti kimia. Salah satu materi kimia yang dipelajari adalah 

termokimia. 

Termokimia adalah materi yang mempelajari perubahan kalor pada suatu reaksi. 

Pelajaran ini mengenai pemahaman konsep kalor yang bersifat abstrak. Kalor tidak dapat 

dipegang dan dilihat layaknya materi (Brady, 1990:176). Ini membuat materi termokimia 

cukup sulit untuk dipelajari. Hal ini membutuhkan solusi di dalam pembelajarannya, karena 

jika hanya diberikan dengan metode ceramah dan media visual saja, siswa akan kurang 

memahami dan kurang tertarik dengan pembelajaran ini. Selain itu, metode ini juga tidak 

mampu merangsang semua indra, karena indra yang terangsang dan terlibat hanyalah indra 

penglihatan dan pendengaran saja. 
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Selain itu, berdasarkan observasi yang penulis lakukan, pembelajaran termokimia 

sering terkendala pada pembelajaran eksperimen, di antaranya adalah alat-alat labor yang 

tidak mencukupi ketika melakukan praktikum, sehingga tujuan pembelajaranpun kurang 

tercapai. Selain kekurangan alat-alat praktikum, pembelajaran eksperimen ini juga terkendala 

pada ketersediaan waktu. Keterbatasan waktu ini menjadikan pembelajaran termokimia 

berjalan kurang efektif. Maka dari itu, untuk meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa 

serta mengatasi permasalahan pada pembelajaran termokimia ini, maka diperlukan suatu 

solusi yang dapat memvisualisasikan pergerakan energi ini. 

Salah satu solusi terhadap permasalahan ini menurut Koller (2007:4) adalah CD 

interaktif, dimana, CD interaktif ini menawarkan prospek pengembangan pemahaman dan 

ingatan yang lebih baik, terutama sekali untuk materi-materi yang sulit. 

Pembelajaran berbasiskan pada teknologi juga dapat dikombinasikan dengan 

pendekatan inkuiri. Sebagaimana yang ditulis oleh Chang (2003:56) di dalam jurnalnya yaitu 

Web-based collaborative inquiry learning. Ini menandakan bahwa pendekatan 

pembelajaranpun bisa disajikan dalam bentuk media elektronik. Berdasarkan permasalahan di 

atas, penulis tertarik  dan memandang perlu melakukan penelitian mengenai pembuatan CD 

interaktif dengan pendekatan inkuiri untuk pokok bahasan termokimia kelas XI IPA sekolah 

menengah atas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah media CD 

Interaktif dengan pendekatan inkuiri yang dirancang ini, dapat dibuat dan layak digunakan 

dalam mengajarkan pokok bahasan Termokimia di kelas XI IPA SMA?”  

 

KAJIAN LITERATUR 

1. CD Interaktif sebagai Media Pembelajaran 

Media pendidikan ini merupakan alat penunjang bagi proses belajar mengajar, karena 

mampu menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Hal ini akan membantu dan mempermudah 

siswa dan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran 

mampu mengatasi perbedaan gaya belajar siswa, minat, keterbatasan indra dan waktu 

(Sadirman, 2001:14). Media yang menunjang proses pembelajaran inilah yang disebut dengan 

media pembelajaran.  

Hamalik (2004:65) juga menyatakan bahwa ada beberapa aspek masalah pembelajaran 

dapat diatasi dengan penggunaan media komputer, diantaranya adalah : komunikasi satu arah, 

salah penfsiran, dan kurangnya respon siswa. 

Gora S (2005:11) mengatakan bahwa Compact Disc Interactive, yaitu sebuah sistem 

multimedia yang dirancang bisa digunakan di rumah, sekolah dan kantor. CD Interaktif 

memuat teks, animasi komputer dan audio digital berupa video yang dapat ditampilkan secara 

full screen. 

2. Pendekatan Inkuiri 

Inkuiri merupakan sebuah strategi pembelajaran yang terpusat pada siswa yang 

mendorong siswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Proses tersebut 

sama dengan prosedur yang digunakan oleh ilmuwan yang menyelidiki masalah-masalah dan 

menemukan informasinya (Putrayasa, 2008:1). Jadi, dalam model inkuiri ini, siswa terlibat 

secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Dengan demikian, siswa akan terbiasa bersikap seperti para ilmuwan sains, yaitu teliti, tekun, 

ulet, objektif, jujur, kreatif dan menghormati pendapat orang lain.  

Sedangkan menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:36), strategi pembelajaran 

inkuiri menekankan pada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan 

langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi 

pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. 

Pembelajaran berdasarkan inkuiri (Inquiry based learning) merupakan strategi 

pembelajaran yang berdasarkan pada teori konstruktivisme. Pembelajaran inkuiri tidak 
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tentang mengingat fakta, tetapi merumuskan pertanyaan dan menemukan pemecahan masalah 

dari pertanyaan tersebut. Untuk dapat menempuh proses pembelajaran sesuai dengan model 

pembelajaran inkuiri, siswa dapat mengikuti siklus inkuiri, di antaranya :  

a. Bertanya (Ask) 

Pertanyaan dimulai dengan keingintahuan siswa tentang apa yang dilihatnya. Sedangkan 

guru bertugas menstimulasi keingintahuan siswa dengan pemberian pertanyaan 

pengantar yang berhubungan dengan konsep ynag harus diperolehnya. 

b. Menyelidiki (Investigate) 

Siswa mengumpulkan informasi dari pelajaran, eksperimen, gambar dan lainnya. Pada 

proses investigasi ini, terjadi proses memotivasi diri selayaknya siswa aktif. 

c. Berkreasi (Create) 

Siswa mengeneralisasi pemikiran baru, ide dan teori-teori serta menggabungkan 

informasi-informasi yang didapatnya pada proses investigasi. Lalu siswa mengkreasikan 

pengetahuan baru yang didapatkannya dalam mensintesa makna. 

d. Berdiskusi (Discuss) 

Pada langkah ini, siswa membagi idenya dengan teman lainnya dan bertanya satu sama 

lain tentang pengalaman dan penemuannya. Siswa akan membandingkan catatan, 

menyimpulkan diskusi dan berbagi pengalaman. 

e. Refleksi (Reflect) 

Pada langkah ini siswa berpikir lagi tentang pertanyaan awal, kesimpulan 

sesungguhnya. Siswa mundur ke belakang atau mungkin mengambil beberapa 

keputusan baru. Jika pemecahan telah ditemukan berarti siklus berakhir, tetapi jika 

timbul pertanyaan baru, siklus akan diulang kembali. 

 

Menurut Sound dan Trowbridge di dalam Sahromi (1986:5.5), ada tiga macam 

pendekatan/metode inkuiri, yaitu : (1) Inkuiri Terpimpin, pada pendekatan ini, siswa 

memperoleh petunjuk-petunjuk seperlunya yang umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan 

atau pedoman praktikum. Pendekatan ini digunakan bagi siswa yang belum berpengalaman 

dengan sistem inkuiri. (2) Inkuiri Bebas, pada pendekatan inkuiri bebas, siswa melakukan 

sendiri seperti seorang saintis. (3) Inkuiri Bebas yang dimodifikasi, di sini  guru yang 

menyiapkan masalah bagi siswa.  

Dari penelitian Chang (2003:65) disimpulkan bahwa pembelajaran inkuiri yang 

dibantu dengan komputer tidak hanya bertujuan untuk membuat siswa belajar saja, tetapi juga 

memberikan siswa pengalaman dalam penjelajahan ilmu-ilmu sains. Pembelajaran ini 

membantu siswa dalam memecahkan masalahnya sendiri dengan berbagai macam bantuan 

alat-alat sofware yang menghubungkan siswa dengan sumber-sumber yang melimpah pada 

internet sebagai sumber informasi.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian rekayasa, yaitu penelitian yang 

menerapkan ilmu pengetahuan menjadi suatu rancangan untuk mendapatkan kinerja sesuai 

dengan persyaratan yang ditentukan. Media CD interaktif dirancang, dibuat, diujicobakan dan 

kemudian direvisi.  

Setelah CD interaktif selesai dibuat, maka langkah selanjutnya sesuai dengan rumusan 

masalah adalah melakukan uji coba kelayakan CD interaktif tersebut. Kelayakan media ini 

dilihat dari hasil angket yang diisi oleh guru dan siswa baik dari segi bentuk, isi, fakta dan 

kepraktisan yang terdapat pada media. 

Data yang didapatkan dari angket selanjutnya diolah dan dianalisis. Apabila responden 

memberikan jawaban mayoritas sangat setuju dan setuju atau berada pada range 3-5, maka 
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media yang dibuat dapat dikatakan layak digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran 

termokimia. Angket yang digunakan dalam skala Likert (Sugiyono, 2007:137)  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media pembelajaran CD interaktif untuk pokok bahasan Termokimia telah selesai 

dibuat. Media CD interaktif ini dapat digunakan untuk kelas XI SMA. Uji kelayakan juga 

telah dilakukan terhadap media CD interaktif termokimia ini pada siswa di kelas XII IPA2 

SMAN 1 Enam Lingkung. 

CD interaktif ini dibuat menggunakan program Macromedia Flash 8.0 dengan empat 

pilihan menu yaitu : (1) kompetensi dasar termokimia, (2) peta konsep, (3) materi, yang 

disajikan dalam bentuk animasi beserta pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk membimbing 

siswa menemukan sendiri konsep-konsep termokimia, dan (4) soal-soal latihan beserta 

penyelesaiannya. Dengan adanya pilihan menu ini, maka siswa dapat memilih menu yang 

dibutuhkannya. Masing-masing menu akan terhubung dengan scene yang akan memberikan 

penjelasan terhadap pilihan tersebut. Media ini disimpan dalam Compact Disc (CD) dan 

dirancang sedemikian rupa sehingga siswa mampu berinteraksi baik dengan CD tersebut, dan 

untuk seterusnya, media ini disebut media pembelajaran CD interaktif termokimia. 

Pada menu materi, disajikan konsep termokimia dengan menggunakan pendekatan 

inkuiri, yakni  pembelajaran yang dilakukan menggunakan CD interaktif menekankan pada 

aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Seluruh aktivitas yang 

dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang 

dipertanyakan, sehingga menumbuhkan sikap percaya diri pada siswa. Sedangkan peran guru 

sebagai fasilitator digantikan oleh CD interaktif tersebut dengan munculnya pertanyaan-

pertanyaan penuntun. Dengan demikian, kemampuan siswa untuk menjawab setiap 

pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan bagian dari proses berpikir. 

Materi pembelajaran dibagi atas tiga bagian yaitu pengertian, sistem-lingkungan dan 

entalpi. Pertama, pada bagian pengertian siswa dituntun untuk mengenal arah perpindahan 

kalor dan pengertian dari termokimia itu sendiri. Kedua, pada bagian sistem-lingkungan 

dijelaskan mengenai pengertian sistem, lingkungan, dinding pembatas, reaksi eksoterm 

endoterm dan macam-macam sistem. Sedangkan pada bagian ketiga terdapat cara pengukuran 

entalpi dan macam-macam entalpi. Pilihan-pilihan yang ada diberikan sepenuhnya kepada 

siswa untuk memilih berdasarkan kebutuhan mereka. Namun, akan lebih baik jika dipelajari 

berurutan karena konsep awal akan menjelaskan konsep-konsep berikutnya, sehingga siswa 

akan memperoleh kemudahan di dalam mempelajarinya. 

Pada penyajian materi, CD interaktif termokimia dirancang dengan mengikuti siklus 

inkuiri, di antaranya :  

1. siklus bertanya (Ask),  

CD interaktif dirancang dengan memperlihatkan animasi dari setiap konsep dan 

diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan. Siklus bertanya terjadi saat siswa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penuntun tersebut. Selain itu proses bertanya juga terjadi saat muncul 

rasa ingin tahu ketika mengamati animasi-animasi yang disajikan oleh CD interaktif tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Scene pertanyaan penuntun. 
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Adapun beberapa animasi yang diberikan adalah animasi ketika tangan memegang es, 

animasi saat tangan tersentuh api, animasi melarutkan kapur tohor dalam air, animasi 

melarutkan soda kue kedalam larutan cuka, dan animasi-animasi lainnya. 

Pada animasi memengang es, digambarkan fakta-fakta ketika memegang es. 

Kemudian dituntun dengan pertanyaan, apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, sehingga 

persepsi siswa terarah pada perpindahan kalor yang terjadi. Dengan adanya pertanyaan 

penuntun ini akan memudahkan siswa mengimajinasikan perpindahan kalor, apakah kalor 

berpindah dari tangan ke es atau kalor berpindah dari es ke tangan. 

2. siklus menyelidiki (Investigate), 

Pada CD interaktif termikimia ini disajikan animasi untuk setiap konsep. Penyajian 

beberapa animasi pada suatu konsep yang sama dapat menuntun siswa melakukan 

penyelidikan. Sebagai contoh, animasi tangan memengang es dengan animasi tangan 

menyentuh api, memiliki konsepyang sama namun persepsi yang berbeda. Pada benda yang 

dingin kalor berpindah dari tangan ke benda tersebut, dan sebaliknya untuk benda yang panas, 

kalor berpindah dari benda tersebut ke tangan. Dengan perbandingan beberapa animasi yang 

berbeda namun pada konsep yang sama akan membantu siswa melakukan siklus investigate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Scene animasi yang berbeda namun konsep yang sama dengan gambar 1 

 

3. siklus berkreasi (Create), 

Disetiap penghujung animasi, disajikan lembar kosong tempat siswa bisa menuliskan 

konsep yang mereka pahami. Disini siswa dilatih untuk percaya diri, karena mereka belajar 

untuk mengumpulkan informasi-informasi yang didapat sebelumnya lalu menghubungkannya 

kembali. Dalam menjawab pertanyaan pada CD Interaktif tidak ada konsep menyalahkan 

anak. Jika ada jawaban yang salah, maka secara otomatis sistemnya akan meminta pengguna 

untuk memperhatikan animasi kembali, dan sistem tidak berpindah ke lembar berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Scene untuk menginterpretasikan makna dari animasi yang diberikan 
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4. siklus berdiskusi (Discuss,) dan  

Penggunaan CD interaktif yang tidak rumit, memudahkan siswa untuk membagi 

idenya dengan teman lainnya dan bertanya satu sama lain tentang pengalaman dan 

penemuannya. Pemberian kesimpulan yang kurang tepat oleh siswa akan di respon secara 

otomastis. Sehingga siswa kembali mencoba membangun pengetahuan dari potongan-

potongan informasi yang didapatkan. Siswa akan membandingkan catatan, menyimpulkan 

diskusi dan berbagi pengalaman dengan teman sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Scene yang meminta siswa untuk mengerjakan latihan, sehingga menuntut mereka 

untuk berdiskusi 

5. siklus refleksi (Reflect) 

Pada siklus ini siswa berpikir lagi tentang pertanyaan awal, karena diakhir setiap 

animasi diharuskan siswa membuat suatu kesimpulan. Pada CD interaktif tidak disajikan 

pengertian setiap konsep, tapi siswa yang menarik kesimpulan sesungguhnya. Jika siswa 

belum mampu menjawab, maka siswa mundur ke belakang atau mungkin mengambil 

beberapa keputusan baru. Jika pemecahan telah ditemukan berarti siklus berakhir, tetapi jika 

timbul pertanyaan baru, siklus akan diulang kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Scene yang mengarahkan siswa untuk menemukan kesalahannya, dan siswa 

mampu melakukan refleksi 

 Sebagaimana penyajian pada menu materi di atas, maka untuk bagian lain pada CD 

interaktif juga dilakukan hal yang sama, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan animasi 

bergerak, diiringi oleh pertanyaan-pertanyaan penuntun. Setelah mendapatkan berbagai 

informasi atau data dari hasil pengamatan, maka siswa belajar menyimpulkan dengan 

menuliskan pendapatnya pada lembar kesimpulan. Pada bagian ini siswa melakukan create 

atau berkreasi dengan mengeneralisasi pikirannya, sehingga siswa benar-benar aktif si dalam 

proses pembelajaran.  

Pada menu materi ini juga disajikan animasi dari praktikum-praktikum termokimia 

yang sebaiknya dipraktekkan di laboratorium. Namun, jika praktikum terkendala dikarenakan 

kekurangan waktu, maka dengan adanya penyajian dalam CD interaktif ini, maka 

permasalahan tersebut dapat diatasi. Penyajian animasi tersebut juga dilengkapi oleh 

pertanyaan-pertanyaan penuntun yang akan membimbing siswa menemukan konsep-konsep 

yang diinginkan. 
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Untuk meghindari kesalahan pemahaman konsep termokimia, maka masing-masing 

animasi dibantu dengan suara penuntun. Suara direkam melalui program Cool Edit Pro. Suara 

tersebut juga diiringi dengan musik instrumen yang membuat CD interaktif menjadi lebih 

menarik. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan penuntun adalah pertanyaan yang dirancang 

untuk mengamati animasi yang ada, sehingga siswa benar-benar jeli untuk mengamatinya dan 

dapat menuntun mereka menemukan konsep-konsep termokimia. 

Kendala yang ditemukan selama penelitian adalah cara pengoperasian CD interaktif 

dengan pendekatan inkuiri yang belum pernah diterapkan kepada siswa, sehingga pada tahap 

awal siswa mengalami kesulitan. Hal ini terjadi karena strategi pembelajaran ini dianggap 

baru bagi siswa. Biasanya materi pelajaran disajikan langsung oleh guru, sedangkan pada CD 

interaktif termokimia ini siswa yang harus menemukan konsep-konsep itu sendiri. Sesuai 

dengan jenis pendekatan inkuiri yang penulis gunakan, yaitu inkuiri terpimpin yang 

dimodifikasi, maka hal ini sangat sesuai dengan karakter siswa yang baru menggunakan 

pendekatan inkuiri. Setelah penjelasan dan sedikit bantuan dari guru tentang cara 

pengoperasian dan cara mempelajari CD interaktif termokimia ini, maka setelah itu siswa 

dengan mudah mempelajari materi pelajaran berikutnya.  

Selain hal diatas, kendala yang dihadapi ketika melakukan penelitian adalah tidak 

berfungsinya infokus yang ada di depan kelas. Hal ini mengakibatkan guru harus melayani 

siswa satu persatu, karena tiap siswa menggunakan CD interaktif di mejanya masing-masing. 

Sebaiknya guru menyediakan infokus di depan kelas, sehingga bisa langsung melayani siswa 

tanpa harus berjalan ke mejanya masing-masing. 

Di antara kendala yang dihadapi, terdapat banyak kelebihan yang ditemukan penulis, 

diantaranya adalah siswa sangat senang mempelajari materi termokimia dari CD interaktif ini. 

Hal ini ditandai dengan ungkapan senang dari banyak siswa ketika mereka menjawab 

pertanyaan penuntun dengan benar. Selain itu antusiasme siswa ketika hendak melanjutkan 

materi juga dapat dirasakan oleh guru. Siswa menjadi sangat aktif ketika belajar termokimia 

menggunakan CD interaktif ini. Aktif berfikirnya siswa dilihat dari keinginan mereka untuk 

melanjutkan ke materi berikutnya dan aktif dari segi keingintahuan lebih dalam lagi terhadap 

termokimia dengan bertanya kepada guru. Di sinilah peran guru diminta sebagai fasilitator di 

dalam proses pembelajaran.  

Di antara kemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan oleh guru ketika menggunakan 

CD interaktif sebagai media pembelajaran, guru juga mempunyai tanggung jawab yang besar 

dalam melayani pertanyaan atau diskusi yang lebih mendalam dari siswa. Dalam hal ini 

peranan seorang guru dalam mendidik dan sebagai seorang fasilitator akan lebih maksimal 

lagi. 

Setelah CD interaktif diujicobakan kepada siswa SMAN 1 Enam Lingkung, maka 

dilanjutkan dengan sebar angket untuk uji kelayakan dari CD interaktif ini. Angket diberikan 

pada seluruh siswa kelas XI SMAN 1 Enam lingkung yang terdiri dari 40 orang. Angket 

terdiri dari 17 item yang terdiri dari akurasi isi pada item nomor 1, 2, 3, 4 dan 5, akurasi 

bentuk pada item nomor 6, 7, 8, 9 dan 10, akurasi kepraktisan yaitu item nomor 11, 12, 13 dan 

14, akurasi motivasi yaitu item nomor 15, 16 dan 17. 

Dari hasil analisis data, didapat bahwa interpretasi dari tiap-tiap item sangat layak. 

Interpretasi ini dilihat dari analisa skor rata-rata media CD interaktif Termokimia dengan cara 

menjumlahkan skor masing-masing item dan membaginya dengan jumlah item yaitu 4,31, 

sehingga didapat interpretasi data media CD interaktif Termokimia di kelas XI SMA adalah 

sangat layak. 

Berikutnya adalah data yang diperoleh dari jawaban angket guru yang berjumlah 10 

orang. Hasil analisis didapatkan bahwa interpretasi dari 27 item angket untuk guru adalah 

sangat layak. Interpretasi ini dilihat dari analisa skor rata-rata dengan cara menjumlahkan skor 

masing-masing item dan membaginya dengan jumlah item yaitu 4,36, sehingga didapat 
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interpretasi data media CD interaktif termokimia di kelas XI SMA adalah sangat layak. Item 

angket terdiri dari akurasi bentuk yaitu item nomor 1, 2, 3 dan 4, akurasi isi yaitu item nomor 

5, 6 dan 7, akurasi motivasi yaitu item nomor 8, 9 dan 10, akurasi fakta yaitu item nomor 11, 

12, 13, 14 dan 15, Akurasi konsep yaitu item nomor 16, 17, 18, 19 dan 20, Akurasi simbol 

yaitu item nomor 21, 22, 23 dan 24,akurasi kepraktisan yaitu item nomor 25, 26 dan 27. 

Dari segi bentuk sangat layak digunakan untuk proses pembelajaran kimia SMA 

pokok bahasan termokimia. Tampilan CD interaktif secara keseluruhan mampu menarik 

perhatian siswa, baik kombinasi warna, gambar, ukuran tulisan dan efek gerakannya. Sesuai 

dengan pendapat Shapiro (1997:321) yang mengatakan bahwa perpaduan animasi, suara, 

musik, citra video dan warna pada program-program komputer dapat merangsang bagian otak. 

Namun, di antara 4 item di atas, item nomor 4 memiliki skor paling rendah yakninya cara 

penyampaian media sesuai dengan karakteristik siswa sebagai pengguna. Ini merupakan 

indikator bahwa pendekatan inkuiri masih tergolong baru di dalam proses pembelajaran. 

Namun, jika siswa sudah dibiasakan dengan pendekatan ini, maka siswa akan menjadi aktif 

berpikir dalam menemukan sendiri konsep-konsep termokimia. 

Dari segi isi pada media CD interaktif ini adalah sangat layak. Hal ini menunjukkan 

bahwa media CD interaktif pembelajaran kimia pokok bahasan termokimia telah sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang baerlaku, serta indikator yang ingin 

dicapai. Namun terdapat masukan dari responden, bahwa sub materi bagian dinding 

pembatas, tidak diajarkan di SMA. Jadi disarankan untuk menghilangkannya. 

Dari segi motivasi, diperoleh nilai kelayakan motivasi angket adalah 4,53. Nilai ini 

menunjukkan bahwa CD interaktif termokimia sangat layak digunakan bila ditinjau dari 

kemampuan CD untuk memotivasi siswa untuk belajar. Media ini menarik perhatian siswa 

karena memiliki tampilan-tampilan yang bergerak dan warna-warna yang menarik. Senada 

dengan pendapat Suryadi (2007:83) bahwa pendekatan pembelajaran yang berbasiskan 

teknologi, sangat optimal sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi siswa. 

Dari segi akurasi fakta, dari media dapat dilihat dari kesesuaian gambar yang disajikan 

di media CD interaktif dengan keadaan yang sesungguhnya (keadaan dalam ilmu kimia). 

Angket yang diisi oleh guru dari segi akurasi fakta memiliki beberapa masukan dari 

responden, yaitu animasi tangan yang memegang es tidak tepat jika dikatakan tangan 

menggigil karena es yang dipegang hanya sedikit. Gambar animasipun kurang menunjukkan 

selayaknya tangan menggigil. Masukan yang diberikan adalah tangan hanya mengalami 

kedinginan, bukan menggigil. Animasinya tidak perlu diubah, namun pertanyaan 

penuntunnya saja yang diganti. 

Dari segi akurasi konsep, terdapat kesesuaian konsep termokimia yang disajikan 

dengan defenisi dan teori-teori termokimia di dalam ilmu kimia. Berdasarkan angket yang 

diisi oleh guru tersebut yang berhubungan dengan akurasi konsep diperoleh skor rata-rata 

4,38. Nilai ini menunjukkan bahwa media CD interaktif pokok bahasan termokimia ini adalah 

sangat layak digunakan di dalam proses pembelajaran kimia. 

Dari segi akurasi simbol diperoleh skor rata-rata adalah 4,40. Nilai ini menunjukkan 

bahwa CD interaktif pokok bahasan termokimia sangat layak ditinjau dari akurasi simbol 

yang disajikan. Akurasi simbol yang dimaksud mencakup kesesuaian simbol-simbol yang 

digunakan dalam materi termokimia, seperti penyerapan dan pelepasan kalor, pertukaran 

energi, perhitungan entalpi dan struktur ikatan molekul. 

Dari segi kepraktisan, diperoleh nilai kelayakan dengan skor rata-rata 4,43. Nilai ini 

menunjukkan bahwa CD interaktif ini sangat layak digunakan jika ditinjau dari segi 

kepraktisan penggunaannya. Media ini dapat digunakan secara berulang-ulang sesuai dengan 

kebutuhan. 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka dapat dilihat bahwa media CD interaktif  

ini dapat dijadikan media alternatif dalam proses pembelajaran, sehingga waktu belajar lebih 
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efektif, di samping penggunaannya lebih mudah dan praktis. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan Koller (2007:4) bahwa pembelajaran berdasarkan teknologi seperti CD 

interaktif ini sangat praktis karena tidak terikat oleh tempat, jumlah dan juga tidak terikat oleh 

waktu. Shapiro (1997:321) juga menyatakan bahwa komputer adalah sarana yang ideal untuk 

mengembangkan jalur-jalur saraf baru dalam otak dengan cara melakukan kegiatan dengan 

berulang kali. Komputer tidak pernah bosan membacakan cerita, menerangkan sesuatu atau 

memainkan suatu permainan. 

Media CD interaktif ini juga tidak lepas dari berbagai kelemahan, seperti efisien atau 

tidaknya media ini tergantung kepada kemampuan dari individu siswa. Belajar dengan media 

CD interaktif hanya dapat dilakukan pada sekolah-sekolah yang mempunyai komputer yang 

dilengkapi dengan CD-ROM sebanyak siswa dalam satu kelas, namun jika jumlah 

komputernya terbatas, maka dapat dengan menggunakan infokus. 

Sebagai tindak lanjut dari hasil angket yang diberikan responden, penulis merevisi 

media dengan memperbaiki kekurangan sesuai dengan saran dari siswa dan guru.  

 

KESIMPULAN 

a. Media CD interaktif untuk pokok bahasan Termokimia dapat dibuat menggunakan 

program Macromedia Flash 8.0 dengan pendekatan inkuiri. 

b. Media CD interaktif Termokimia dengan pendekatan inkuiri sangat layak digunakan 

sebagai media pembelajaran baik ditinjau dari segi bentuk, isi, akurasi fakta, akurasi 

konsep, akurasi simbol, kepraktisan maupun motivasi.  
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ABSTRACT 

Learning innovation with contextual based is compulsory to be 

implemented to improve students' competence as required by the 

KKNI curriculum on the teaching of General Chemistry. It is believed 

that contextual teaching can bring the chemistry theory in line with 

chemistry real life. The aim of the research is to provide contextual 

teaching through innovation of learning material to be used as a 

learning media on the teaching of Acid-Base. The research steps 

consisted of innovation of learning material of Acid-Base topic with 

contextual example, integration of laboratory experiment and learning 

activities, and implementation of innovative learning material as 

learning media in the class. Research results showed that a learning 

package of Acid-Base with innovative and interactive learning 

material in contextual bases suited to KKNI curriculum has 

successfully developed. The contextual example integrated in the 

learning material has bring the Acid-Base topic interesting and easy 

to learn, and it has been proved to be able to improve students' 

performance. An innovative and interactive learning material was 

found to be able to motivate the students for self learning by using 

available learning resources to make student centre learning style was 

achieved. 

. 

Keywords: Learning Innovation, Interactive, Contextual, General Chemistry, Acid Base 

 

PENDAHULUAN 

Inovasi pembelajaran perlu mendapat perhatian agar teori yang dipelajari mahasiswa di 

dalam kelas di dukung oleh kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Model 

pembelajaran kontekstual sangat tepat untuk diimplementasikan di Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam rangka mempersiapkan mahasiswa menjadi guru 

profesional. Implementasi Kurikulum Perguruan Tinggi berbasis kompetensi dalam bentuk 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai acuan dalam penyusunan capaian 

lulusan sebagaimana diamantkan dalam Perpres No 08 Tahun 2012 dan Juknis Permendikbud 

no 73 Tahun 2013, memberikan semangat yang besar bagi Universitas Negeri Medan 

(UNIMED) dalam mempersiapkan lulusan yang berkualitas baik. Lulusan UNIMED 

diharapkan memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Permasalahan mutu lulusan dapat 

diatasi dengan melaksanakan pembelajaran bermutu di dalam kelas. Dengan demikian 

diperlukan inovasi pembelajaran interaktif berbasis kontekstual untuk meningkatkan 
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kompetensi mahasiswa dalam perkuliahan. Pembelajaran interaktif berbasis kontekstual dapat 

menolong mahasiswa di dalam pembelajaran, sehingga kompetensi dapat tercapai.  

Inovasi pembelajaran kimia adalah suatu pendekatan pengajaran meliputi strategi, 

metode dan prinsip pengajaran yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar kimia 

(Situmorang, dkk., 2010). Inovasi dalam pendidikan sering dihubungkan dengan pembaharuan 

yang berasal dari hasil pemikiran kreatif, temuan dan modifikasi yang memuat ide dan metode 

yang dipergunakan untuk mengatasi suatu permasalahan pendidikan (Situmorang, dkk., 2011). 

Inovasi pembelajaran harus dapat berfungsi sebagai alat komunikasi dalam penyampaian 

materi pelajaran (Washburn, 2011). Pembelajaran yang inovatif dapat diakui apabila dapat 

dipergunakan secara luas dalam pembelajaran dan terbukti efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa (Kolluru, 2012). Pembelajaran kimia memiliki kelebihan dalam tiga aspek, yaitu 

pembelajaran pemecahan masalah, pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan pembelajaran 

berbasis individu dan kerjasama (Ofstad dan Brunner, 2013). Pembelajaran pemecahan 

masalah menuntun siswa melakukan penyelidikan melalui permasalahan bermakna dan 

menuntun siswa belajar aktif untuk membangun pengetahuan dan ketrampilan (Heijne-

Penninga, 2013; Nicholl dan Lou, 2012; Karimi, 2011; Stewart, dkk., 2011; 

Satyanarayanajois, 2010). 

Adaptasi teknologi baru terhadap kebutuhan pembelajaran bidang sain menjadi salah 

satu sasaran inovasi pembelajaran yang interaktif (Mahdjoubi dan Rahman, 2012). 

Perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap inovasi pembelajaran 

(Varghese, dkk., 2012). Pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual berakar dari 

konstruktivistik melalui kegiatan belajar yang dapat membangun pengetahuan melalui 

interaksi di lingkungan nyata (Lee, dkk., 2014). Pendekatan pembelajaran kontekstual adalah 

membangun pengetahuan secara alami dan bermakna dari hubungan pebelajar dengan yang 

dialaminya (Achterberg, dkk., 2014). Beberapa penelitian telah berhasil menggunakan 

pendekatan kontekstual dalam mempelajari berbagai bidang ilmu seperti bahasa (Hills, dkk., 

2010), farmasi (Cushman, dkk., 2011), kedokteran (Mitsushima, dkk., 2011), psikology 

(Zelikowskya, dkk., 2013) dan bidang ilmu lainnya. Komponen utama dalam pendekatan 

kontekstual diantaranya: (1) constructivism, (2) inquiry, (3) questioning, (4) learning 

community, (5) modelling), (6) reflection, dan (7) authentic assessment (Wang dan Voss, 

2014).  

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap mahasiswa pada tahun pertama 

perkuliahan diketahui bahwa penguasaan mahasiswa dalam materi Kimia Umum belum 

memuaskan. Hal ini mungkin disebabkan oleh penyajian materi yang terkesan membosankan, 

sehingga mahasiswa kurang menguasai konsep dasar kimia. Tidak tersedianya pembelajaran 

yang inovatif untuk pengajaran Kimia Umum membuat mahasiswa kurang termotivasi  belajar 

mandiri. Dengan demikian diperlukan inovasi pembelajaran interaktif berbasis kontekstual 

untuk menjembatani mahasiswa pada materi kimia dengan kehidupan sehari (kontekstual). 

Tujuan penelitian adalah melakukan inovasi pembelajaran interaktif berbasis kontekstual 

untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada pengajaran Asam-Basa untuk mata kuliah 

Kimia Umum. Keterwujudan inovasi pembelajaran interaktif berbasis kontekstual untuk 

pengajaran Asam-basa akan dapat digunakan sebagai model pembelajaran dalam 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada pengajaran Kimia Umum.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian bersifat Research and Development (R&D), yaitu menginovasi bahan ajar 

berbasis kontekstual yang baik dan standar untuk dipergunakan meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa mengikuti prosedur yang dilakukan pada penelitian sebelumnya (Sinaga dan 

Situmorang, 2015). Penelitian dilakukan di FMIPA Unimed pada tahun akademik 2016/2017. 

Penelitian meliputi pengembangan dan pengayaan materi kimia berbasis kontekstual, integrasi 
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teknologi informasi pada sumber kontekstual secara online, evaluasi dan standarisasi bahan 

ajar berdasarkan standar isi BSNP, dan penggunaan buku hasil pengembangan untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada pengajaran Asam-Basa. Prosedur penelitian 

terdiri atas persiapan penelitian, penyusunan instrumen penelitian, pelaksanaan penelitian, 

pengumpulan data, dan analisis data hasil penelitian. Instrumen penelitian yang dipergunakan 

meliputi questioner, pencatatan dokumen potensi lokal yang dapat dipergunakan dalam 

pembelajaran, inovasi pembelajaran (materi belajar inovatif), dan evaluasi belajar (test) yang 

standar (Sinaga dan Situmorang, 2016). Pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan data 

penelitian dilakukan mengikuti prosedur yang dijelaskan Situmorang, dkk., (2013), terdiri 

atas: (1) Inovasi pembelajaran interaktif berbasis kontekstual untuk pengajaran Asam-Basa, 

(2) Standarisasi bahan ajar, (3) Inplementasi pembelajaran inovatif interaktif berbasis 

kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Langkah penelitian diperlihatkan 

pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Prosedur dan tahapan penelitian inovasi pembelajaran interaktif berbasis 

kontekstual pada Pokok Bahasan Asam-Basa untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

pada pengajaran Kimia Umum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Bahan Ajar Inovatif Interaktif Berbasis Kontekstual  

 Inovasi pembelajaran interaktif berbasis kontekstual telah dilakukan untuk materi ajar 
kimia Asam Basa. Urutan materi kimia untuk Pokok Bahasan Asam-Basa disusun menjadi 4 

Sub Pokok Bahasan, yaitu (1) Teori Dasar Larutan Asam Basa, (2) Ionisasi air, (3) Kekuatan 

Larutan Asam Basa, (4) Reaksi Larutan Asam Basa,dan (5) Aplikasi Larutan Asam Basa. 

Dalam Kehidupan Sehari-har. Masing-masing Sub Pokok Bahasan dikembangkan menjadi 

lengkap yang disertai dengan inovasi dan interaktif berbasis kontekstual sesuai kurikulum 

FMIPA berbasis KKNI. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk menjadikan bahan ajar 

berbasis kontekstual sehingga bahan ajar sesuai untuk dipergunakan pada mahasiswa pada 

kuliah bersama. Pengembangan dan inovasi bahan ajar dirangkum pada Tabel 1. Bahan ajar 

diinovasi menjadi kontekstual yang menghubungkan gejala kimia yang melibatkan prinsip 

asam-basa di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pembelajaran interaktif inovatif 

dikemas dengan baik agar lebih mudah dipergunakan dalam pembelajaran oleh mahasiswa, 

sehingga dapat membantu mahasiswa belajar dengan madiri dan membantu mempermudah 

mahasiswa untuk menguasai materi Asam-Basa. 
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Tabel 1 

Deskripsi komponen pengembangan bahan ajar inovasi pembelajaran interaktif berbasis 

kontekstual pada pengajaran Asam Basa sesuai tuntutan kurikulum KKNI 

No Sub 

Pokok 

Bahasan 

Pengembangan Bahan Ajar Yang Dilakukan 

1

1 

Teori 

Dasar 

Larutan 

Asam 

Basa 

Pengayaan materi ajar Teori Dasar Larutan Asam Basa melalui 

integrasi pembelajaran berbasis kontekstual, Diberikan pengantar 

kasus yang berbubungan dengan Larutan Asam Basa, seting video 

dalam media flash, hyperlink pada website yang relevan. Penyusunan 

materi ajar dalam bentuk hard copy dan e-book. 

2

2 

Ionisasi 

air 

Pengayaan materi ajar Ionisasi air melalui integrasi 

pembelajaran berbasis kontekstual, integrasi kegiatan laboratorium 

berhubungan dengan kontekstual dan perhitungan menggunakan 

konsep ionisasi air. Penyajian media pembelajaran dan video dalam 

media flash, hyperlink pada website yang relevan. Aplikasi ionisasi air 

dalam bentuk video dan contoh soal lainnya serta penyelesaianny. 

3

3 

Kekuatan 

Larutan 

Asam 

Basa 

Pengayaan materi ajar Kekuatan Larutan Asam Basa 

menggunakan simulasi computer dalam menjelaskan kekuatan Asam 

atau Basa yang diseting dalam media flash. Percobaan laboratorium 

dan kegiatan luar kelas, soal-soal dan pembahasan yang berhubungan 

dengan integrasi contoh melalui gambar, pembelajaran Problem Based 

Learning dan mengaplikasikan Kekuatan Larutan Asam Basa contoh – 

contoh soal serta penyelesaiannya, dan hyperlink pada website yang 

relevan.. 

 

 

4 

Reaksi 

Larutan 

Asam 

Basa 

Pengayaan materi ajar, pendekatan saintifik (scientific), 

mengimpikasikan contoh soal dan penyelesaiannya serta memberikan 

latihan soal, memberi percobaan masing – masing praktikum 

mengenai Reaksi Larutan Asam Basa beserta videonya dan 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

5

5 

Aplikasi 

Larutan 

Asam 

Basa 

Pemilihan materi ajar yang berhubungan dengan Aplikasi 

Larutan Asam Basa, integrasi pembelajaran berbasis kontekstual 

terutama untuk aplikasi Larutan Asam Basa lain di dalam kesehatan, 

lingkungan dan industri. 

 

2. Standarisasi Bahan Ajar Inovatif Interaktif Berbasis Kontekstual 

Inovasi pembelajaran interaktif berbasis kontekstual untuk pengajaran Asam-basa 

telah distandarisasi berdasarkan pendapat ahli dan dilanjutkan dengan merevisi bahan ajar 

berdasarkan masukan dari para ahli. Selanjutnya bahan ajar juga diberikan kepada mahasiswa 

senior yang sudah pernah mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan yang sama untuk 

diminta pendapat dan tanggapan terhadap isi dan kelayakan bahan ajar hasil pengembangan. 

Hasil penilaian responden diringkas pada Tabel 2. Secara umum semua responden 

memberikan penilaian yang positif terhadap materi ajar hasil pengembangan untuk semua 

komponen, yaitu komponen isi, Keterbacaan, Kedalaman Materi, Disain, dan Bahasa, (rata-

rata 3,71). Dengan demikian bahan ajar kimia hasil pengembangan layak untuk dipergunakan 

dalam pembelajaran pada pengajaran pengajaran Asam-Basa.  
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Tabel 2. 

Penilaian responden terhadap kualitas bahan ajar hasil inovasi pembelajaran interaktif 

berbasis kontekstual untuk pengajaran Asam-Basa. Angka adalah rata-rata dari kelompok 

responden (total 63 responden). Kriteria penilaian: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = kutang 

baik, dan 1 = tidak baik. 

 

Kompone

n Bahan 

Ajar  

Deskripsi Singkat Bahan Ajar Inovatif 

Berbasis Kontekstual 

Pendapat 

Responden 

Ds Mhs Rataan 

Isi 

- Kelengkapan isi berdasarkan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan sesuai kurikulum  

3.80 3.70 3.75 

- Keakuratan isi untuk menjadi bahan rujukan, 

integrasi muatan lokal, percobaan 

laboratorium, aplikasi kontekstual, dan 

kesesuaian media dan strategy pembelajaran 

3.75 3.65 3.70 

Keterbacaa

n 

- Ukuran kalimat, pragraf, ilustrasi, penjelasan 

gambar dan tabel, contoh soal dan 

penyelesaian   

3.80 3.90 3.85 

- Keterkaitan antar paragraph dalam pokok 

bahasan dan sub pokok bahasan, dan 

penjelasan kontekstual 

3.80 3.60 3.70 

Kedalaman 

Materi 

-  Materi kimia disajikan dalam urutan yang 

sesuai terdiri atas pendahuluan, isi, contoh 

soal, latihan, quiz, dan hyperlink  

3.60 3.60 3.60 

- Ketersediaan aplikasi konsep dan contoh 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

3.75 3.60 3.68 

Disain 

- Kesesuaian antara tata letak, desain, ilustrasi, 

grafis, dan animasi dengan pokok bahasan dan 

sub pokok bahasan 

3.70 3.80 3.75 

- Penyajian table, ilustrasi, gambar, yeknologi 

informasi, multimedia, dan tatawarna dengan 

pokok bahasan  

3.70 3.80 3.75 

- Ketersediaan interaktif yang melibatkan 

peserta didik untuk belajar mandiri 

3.90 3.80 3.85 

Bahasa 

- Sesuai dengan perkembangan peserta didik 3.60 3.70 3.65 

- Mudah dimengert, komunikatif dan baku 3.60 3.50 3.55 

- Kejelasan dan ketepatan penggunaan istilah, 

bahasa dan tatabahasa, simbol, persamaan 

reaksi kimia, dan rumus kimia 

3.70 3.80 3.75 

 Rata-rata 3.73 3.70 3.71 

Keterangan: Ds = Dosen Kimia Umum, Mhs = Mahasiswa Senior Jurusan Kimia Semester 

IV  
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3. Implementasi Bahan Ajar Inovatif Dalam Pengajaran Asam-Basa 

Paket pembelajaran pembelajaran interaktif berbasis kontekstual hasil inovasi telah 

dipergunakan untuk pengajaran Asam-basa kepada mahasiswa FMIPA Unimed. Mahasiswa 

FMIPA Unimed terdiri atas 4 Jurusan (Matematika, Kimia, Fisika, dan Biologi) dan masing-

masing Jurusan terdiri atas 2 Program Study yang memiliki kelas paralel. Untuk tujuan 

penelitian ini dipilih 2 kelas untuk masing-masing Program Studi yang dikelompokkan 

menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam kegiatan belajar mengajar, terhadap 

kelompok eksperimen diberikan pengajaran menggunakan paket bahan ajar inovatif berbasis 

kontekstual sebagai media pembelajaran dalam pengajaran Asam-Basa. Pembelajaran 

diusahakan menggunakan Dosen yang sama (pada masing-masing Prodi) dan dengan waktu 

pembelajaran yang relatif sama. Hasil belajar mahasiswa diperoleh dari kemampuan 

mahasiswa dalam menjawab ujian formatif seperti dijelaskan pada penelitian sebelumnya 

(Sinaga dan Situmorang, 2015; Sinaga dan Situmorang, 2016). Ujian formatif diatur untuk 

dilakukan bersamaan di luar roster perkuliahan yang tersedia. Hasil belajar mahasiswa 

dirangkum pada Tabel 3. 

Tabel 3.  

Hasil belajar mahasiswa (nilai) berdasarkan evaluasi belajar (pretest, postest-1 dan postest-

2) pada pengajaran Asam-Basa. Angka adalah rata-rata pada masing-masing kelompok 

sampel.  

Jenis 

Evaluasi 

Belajar 

Hasil Belajar Mahasiswa 

Prodi A Prodi B Prodi C Prodi D Rata-rata 

Exp Ktr Exp Ktr Exp Ktr Exp Ktr Exp Ktr 

Pretest 28.37 32.40 31.03 32.50 30.60 27.80 30.97 29.23 30.24 30.48 

Postest-1 74.73 63.25 77.90 63.33 79.10 82.23 80.27 83.23 79.09 76.27 

Postest-2 79.80 77.03 90.23 77.00 90.50 79.07 90.13 79.07 90.29 78.38 

Efektifitas 

(%) 

107 122 116 122 114 96 112 95 114 103 

Keteranga: A = Prodi Pendidikan Matematika; B = Prodi Pendidikan Kimia; C = Prodi 

Pendidikan Biologi, D = Prodi Pendidikan Fisika. Exp = Kelas eksperimen 

menggunakan inovasi pembelajaran interaktif berbasis kontekstual, Ktr = Kelas 

kontrol menggunakan pembelajaran menggunakan Bahan Ajar pegangan 

mahasiswa 

 

Berdasarkan hasil pretest sebelum pembelajaran dimulai, hampir seluruh mahasiswa 

memiliki tingkat penguasaan yang relatif rendah terhadap materi Asam-Basa dseperti 

diperlihatkan pada Tabel 3. Selama pembelajaran kimia berlangsung terlihat bahwa semua 

mahasiswa secara serius mengikuti petunjuk yang diberikan dalam menggunakan bahan ajar 

kimia hasil inovasi.  Hasil belajar kelompok eksperimen (30.24) dan kelompok kontrol 

(30.48) tergolong rendah dan kedua kelompok perlakuan tidak berbeda secara nyata (thitung 

0,881 < ttabel 1,775). Dapat dinyatakan bahwa dalam kondisi ini mahasiswa tergolong 

homogen dengan tingkat penguasaan materi Asam-Basa relatif sama dan rendah sehingga 

sangat baik untuk dipergunakan dalam penerapan bahan ajar di dalam pembelajaran. Hasil 

belajar mahasiswa berdasarkan evaluasi belajar postest 1. yaitu setelah pembelajaran selesai 

dirangkum pada Tabel 3. Hasil belajar mahasiswa pada kelompok eksperimen (M=79.09) 

lebih tinggi dibanding kelompok kontrol (M=76.27), dan hasil uji beda menunjukkan bahwa 

kedua kelompok berbeda secara nyata (thitung7,223 > ttabel 1,775). Selanjutnya untuk 

menyakinkan bahwa bahan ajar inovatif berbasis kontekstual yang dipergunakan di dalam 
pembelajaran berpengaruh nyata di dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa maka 

kepada kedua kelopmok mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempelajari bahan ajar dan 
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menentukan pelaksanaan evaluasi akhir tahap kedua, yaitu satu bulan setelah pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan soal dengan bobot relatif sama. Hasil hasil belajar mahasiswa 

berdasarkan evaluasi kedua (postes-2) dirangkum pada Tabel 3. Hasil belajar mahasiswa pada 

kelompok ekperimen (M=90.29) lebih tinggi dibanding kelompok kontrol (M=78.38), dan dua 

kelompok perlakuan berbeda secara nyata (thitung 7,711 > ttabel 1,775). 

Selanjutnya tingkat keefektifan bahan ajar dihitung berdasarkan hasil perhitungan rata-

rata belajar mahasiswa pada postest-2 dibanding terhadap postest-1 pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol (Situmorang, dkk., 2015). Dari hasil diperoleh bahwa 

semua kelompok perlakuan memperoleh hasil belajar lebih tinggi pada postest-2 dibandingkan 

hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada postest-1. Peningkatan hasil belajar pada 

pengajaran Asam-Basa ini disebabkan oleh usaha mahasiswa mempelajari kembali materi 

yang diajarkan menggunakan bahan ajar yang tersedia terutama pada komponen materi ajar 

yang dianggap salah pada saat menjawab soal-soal postest-1. Tingkat efektifitas kelompok 

ekperimen (114%) lebih tinggi dibanding kelompok kontrol (103%). Terjadinya peningkatan 

hasil belajar pada kelompok kontrol disebabkan oleh keinginan mahasiswa kelompok kontrol 

untuk menggunakan bahan ajar inovatif yang sudah dimiliki oleh temannya pada kelompok 

eksperimen, sehingga hampir seluruh mahasiswa telah menggunakan bahan ajar inovatif 

dalam pembelajaran. Dapat dinyatakan bahwa bahan ajar hasil inovasi pembelajaran interaktif 

berbasis kontekstual dapat meningkatkan daya ingat mahasiswa terhadap penguasaan materi 

Kimia Umum. Fasilitas yang tersedia di dalam bahan ajar inovatif sangat menolong 

mahasiswa dalam mempelajari materi kimia seperti Asam-Basa. Model pembelajaran ini 

dapat diterapkan dalam menginovasi bahan ajar, terutama materi kimia yang relatif sulit untuk 

dapat dipelajari secara mandiri. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa bahan ajar inovatif dan interaktif berbasis 

kontekstual sesuai tuntutan KKNI untuk pengajaran Asam-Basa sangat efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam pengajaran Kimia Umum Inovasi pembelajaran 

mampu meningkatkan kegiatan belajar sehingga belajar kimia dapat dilakukan dengan mudah 

dan menarik. Pembelajaran inovatif interaktif mampu memotivasi mahasiswa belajar mandiri 

menggunakan sumber belajar yang tersedia sehingga pergeseran pembelajaran menjadi 

berpusat pada diri mahasiswa (student centre learning, SCL) dapat tercapai. Hasil belajar 

mahasiswa yang diajar menggunakan bahan ajar inovatif dan interaktif berbasis kontekstual 

(M=79.09) lebih tinggi dibandingkan terhadap hasil belajar mahasiswa yang diajar 

menggunakan buku teks wajib (M=76.27), dan kedua kelompok berbeda secara nyata 

(thitung7,223 > ttabel 1,775). Bahan ajar bahan ajar inovatif dan interaktif berbasis kontekstual 

menciptakan pembelajaran yang menarik, menantang, dan membangun kreativitas dan 

kemampuan berpikir kritis terhadap hubungan materi kuliah dengan kehidupan nyata. Fasilitas 

yang tersedia di dalam bahan ajar hasil inovasi mampu meningkatkan kesan pembelajaran 

lebih lama diingat oleh mahasiswa sehingga dapat meningkatan kompetensi mahasiswa pada 

pengajaran Kimia Umum. 
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ABSTRACT 

Discovery learning is one of learning models suggested in Curriculum 

2013. One way to implement discovery learning is by integrating this 

model into teaching materials such as module. The goalof this 

Research and Development  (R&D) was to make a valid and practical 

discovery learning-based module in salt hydrolysis topic. 4-D 

instructional design model was taken for this research, but the stages 

were limited to define, design and develop stages. The research 

instrument used was questionnaire in the form of validity and 

practicality sheets. Data were analyzed with Kappa Cohen formula. 

Validity sheets were filled out by five lecturers and three chemistry 

teachers. Practicality sheets were filled out by three chemistry 

teachers and 33 eleventh grade students of SMAN 3 Padang. The 

average value of validity test was 0.77 showing a high degree of 

validity. The average values of practicality from teachers and students 

were 0.77 and 0.73 respectively showing a high degree of practicality. 

Therefore, it can be concluded that discovery learning-based module 

in salt hydrolysis topic was valid and practical and could be used in 

chemistry learning process. 

 

Keywords: discovery learning, hydrolysis of salt, module, research and development, 

4-D model 

 

 

PENDAHULUAN 

 Hidrolisis garam dalam kurikulum 2013 adalah materi kimia yang dipelajari pada 

kelas XI semester 2. Materi pokok yang ada dalam hidrolisis yaitu sifat garam yang 

terhidrolisis, tetapan hidrolisis dan pH garam yang terhidrolisis. Materi hidrolisis garam berisi  

fakta , konsep , prinsip dan prosedur yang harus dikuasai siswa. Sesuai dengan tuntutan 

kurikulum dan sifat dari materi hidrolisis ,  proses pembelajaran dituntut menggunakan 

pendekatan  saintifik dan penilaian otentik. Guru mempunyai peran yang sangat menentukan 

dalam pencapaian tuntutan kurikulum ini. Ada beberapa peran guru dalam pembelajaran 

menggunakan kurikulum 2013 diantaranya sebagai desainer pembelajaran, fasilitator, 

inspirator, motivator dan lain sebagainya. Untuk membantu guru dalam melaksanakan 

perannya, maka guru perlu memilih model pembelajaran
[1]

. 

Dalam pemilihan model pembelajaran, ada beberapa model pembelajaran  yang 

disarankan dalam pelaksanaan pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang dipandang 

cocok dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik/ilmiah antara lain model pempelajaran  

discovery learning, problem based learning, project based learning dan pembelajaran 

kooperatif
[2]

. Pada pendekatan saintifik, pembelajaran kimia bukan sekedar bagaimana cara 

bekerja, melihat dan cara berfikir, tetapi juga bagaimana cara untuk mengetahui dan 

mailto:chembayharti@gmail.com


 

 

1785 

 

menemukan konsep sendiri sehingga pengetahuan atau konsep yang didapatkan menjadi 

bermakna dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Dalam hal ini guru hendaknya menguasai 

dan dapat menerapkan berbagai model pembelajaran yang bersifat saintifik agar proses 

pembelajaran berjalan dengan baik.  

 Proses pembelajaran kimia di SMA Sumatera Barat umumnya dan kota Padang 

khususnya telah menggunakan kurukulum 2013, namun sebahagian guru masih punya 

kendala dalam menggunakan pendekatan saintifik.  Dari hasil wawancara dengan beberapa 

guru kimia di kota Padang, sebahagian guru masih punya kesulitan dalam membimbing siswa 

untuk menerapkan proses mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan 

menyimpulkan. Bahan ajar yang digunakan guru adalah buku kimia SMA, Lembaran Kerja 

Siswa  dan ada modul yang dibuat sendiri oleh guru, namun  bahan ajar tersebut belum 

membantu guru untuk menerapkan pendekatan saintifik. Selain itu  imformasi dari siswa 

bahwa pada pembelajaran larutan garam, sebahagian besar siswa masih kesulitan untuk 

membedakan konsep larutan garam yang terhidrolisis dengan yang tidak terhidrolisis.  

Sebahagian guru masih menggunakan pembelajaran berpusat pada guru, dan belum sempurna  

mengaktifkan siswa untuk menemukan konsep sendiri. Siswa menghafal konsep dan belum 

memahami konsep. Untuk mengatasi ini diperlukan suatu cara untuk membantu dan 

memudahkan guru dan siswa menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 

 Salah satu cara yang dapat membantu guru dan siswa dalam mengimplementasikan 

pendekatan saintifik adalah dengan membuat  bahan ajar yang berbasis saintifik. Bahan ajar 

ini dapat membantu guru dalam membimbing siswanya, dan memudahkan siswa unyuk 

menemukan konsep sendiri. Belajar dengan menggunakan modul dapat membangkitkan 

rangsangan kegiatan belajar dan meningkatkan aktifitas belajar siswa
.(3)

  Modul adalah 

merupakan bahan ajar yang lengkap yang dapat digunakan dalam pembelajaran hidrolisis 

garam. Modul ini disusun dengan  salah satu model yang  bersifat saintifik, yaitu berbasis 

discovery learning.   Discovery learning merupakan suatu model untuk mengembangkan cara 

belajar siswa aktif dengan menemukan dan menyelidiki sendiri. Dengan belajar penemuan, 

siswa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang 

dihadapinya
[4]

. 

 Dalam mengaplikasikan model discoveri learning, ada beberapa tahap yang harus 

diikuti. Tahap pertama adalah tahap stimulation  yaitu tahap memberikan rangsangan pada 

siswa dimana  siswa terangsang untuk berfikir. Tahap kedua yaitu problem statement yang 

merupakan tahap identifikasi masalah yang mengarah pada perumusan hipotesis. Dilanjutkan 

dengan data collection ( pengumpulan data ) dan data processing ( pengolahan data ). 

Selanjutnya tahap verification (pembuktian) dan diakhiri  dengan  generalization (menarik 

kesimpulan).
(2)

 

Sesuai dengan penelitian sebelumnya penerapan model discovery learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan menggunakan model konvensional
[5]

. 

Begitu juga penelitian penerapan model discovery learning dapat meningkatkan kreativitas 

siswa dan dapat memecahkan masalah yang rumit pada pembelajaran fisika
[6]

. Model 

discoverylearning juga dapat meningkatkan pemahaman konsep dan sikap ilmiah siswa pada 

pembelajaran IPA SMP dibandingkan dengan model pengajaran langsung
[7]

. 

 Materi hidrolisis garam ini merupakan materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip dan 

prosedur. Maka dari itumateri ini cocok diterapkan model discovery learning. Untuk 

menerapkan model discovery learningdiperlukan bahan ajar yang bisa membantu siswa untuk 

belajar mandiri yaitu dengan modul. 

Modul adalah suatu unit bahan yang dirancang secara khusus sehingga dipelajari oleh 

pelajar secara mandiri, yang merupakan program pembelajaran yang utuh, disusun sistematis, 

mengacu pada tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur
[8]

. Komponen dari suatu modul 

yaitu petunjuk penggunaan modul, lembaran kegiatan siswa, lembaran kerja siswa, kunci 
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lembaran kerja, lembaran test dan kunci lembaran test
.(3)

Sesuai dengan penelitian sebelumnya 

penggunaaan modul dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat memberikan respon 

sangat positif terhadap kegiatan pembelajaran
[9]

. Salah satu cara untuk mengintegrasikan 

model pembelajaran ke dalam penyusunan modul, maka disusunlah modul yang berbasis 

discovery learning. 

Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa telah tersedia modul larutan penyangga  

berbasis pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning, menyimpulkan 

bahwa modul yang menggunakan model discovery learning untuk materi larutan penyangga 

ini valid dan praktis. Karena dengan menggunakan model discovery learning dapat membantu 

siswa dalam memahami konsep. Modul berbasis discovery learning yang dibuat dapat 

digunakan sebagai acuan guru dalam pembelajaran kimia sekaligus dapat dipakai oleh siswa 

sebagai tambahan sumber belajar[10]. 

Berdasarkan uraian diatas, untuk memudahkan guru menerapkan pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran hidrolisis garam dan memudahkan siswa memahami konsep hidrolisis 

garam, perlu disusun bahan ajar modul yang dapat digunakan pada proses pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul hidrolisis garam berbasis discovery 

learning untuk kelas XI SMA/MA dan mengungkap tingkat validitas dan praktikalitas. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D), yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu 

dan menguji keefektifan produk tersebut
[11]

.Produk pada penelitian ini dalam bentuk modul 

hidrolisis garam berbasis discovery learning untuk kelas XI SMA/MA. Model pengembangan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 4-D yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu: 

(1) define (pendefinisian), (2) design (perancangan), (3) develop (pengembangan) dan (4) 

disseminate (penyebaran)
[12]

.Penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap develop 

(pengembangan) yaitu uji validitas dan uji praktikalitas. 

Tahap define meliputi 5 langkah pokok, yaitu analisis ujung depan, analisis siswa, 

analisis tugas, analisis konsep, dan analisis perumusan tujuan pembelajaran.Analisis ujung-

depan (awal-akhir) bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang 

dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran kimia, terutama pada materi hidrolisis 

garam.Analisis siswa bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik siswa, antara lain 

kemampuan akademik (pengetahuan), motivasi belajar, psikomotor, kemampuan kerja 

kelompok dan latar belakang ekonomi dan sosial. Analisis tugas mencakup tentang tugas 

yang dikerjakan siswa dalam pembelajaran  hidrolisis garam.Analisis konsep dilakukan 

dengan cara mengidentifikasi konsep pokok pada materi hidrolisis garam.Analisis tujuan 

pembelajaran dilakukan dengan cara menganalisis indikator yang sudah dirumuskan sesuai 

dengan KD 3.12 dan KD 4.12
[13]

. 

 Tahap design merupakan tahapperancangan modul hidrolisis garam berbasis discovery 

learning. Tahap develop merupakan tahap menghasilkan modulhidrolisis garam berbasis 

discovery learning yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari para validator.Tahap ini 

terdiri dari tiga langkah, yaitu uji validitas, revisi, dan uji praktikalitas. 

Instrument penelitian ini berupa angket yang terdiri dari lembar validitas yang 

deberikan kepada dosen dan guru kimia sebagai validator, dan lembar praktikalitas diisi oleh 

guru kimia dan siswa SMA sebagai pengguna modul. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan formula kappaCohen[14]sepertipersamaandibawah ini.  
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Tabel  

Kategori Keputusan berdasarkan Moment Kappa (k) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Tahap difne. 

Hasil analisis ujung depan dilakukan melalui wawancara dan diperoleh data bahwa sebagian 

besar siswa masih kesulitan dalam menemukan konsep pada materi hidrolisis garam dan 

menghitung pH larutan garam. Selain itu, di sekolah belum terdapat bahan ajar dalam bentuk 

modul pada materi hidrolisis garam berbasis discovery learning.  Dalam penerapan kurikulum 

2013  sebahagian guru juga mesih kesulitan dalam menerapkan pendekatan saintifik. 

 Dari analisis siswa  diperoleh data bahwa  motivasi belajar siswa cukup baik serta 

siswa lebih menyukai pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang menarik dan 

dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Melibatkan siswa langsung dalam 

pembelajaran, membuat siswa dapat membangun konsep sendiri, sehingga materi pelajaran 

yang dipelajari akan menjadi bermakna. Siswa kelas XI rata-rata berumur 18 tahun. Menurut 

Piaget taraf berpikir anak usia 18 tahun pada tahapan perkembangan operasi formal. Secara 

umum karakteristik pemikiran remaja pada tahap ini mempunyai kemampuan untuk berfikir 

secara abstrak, menalar secara logis dan menarik kesimpulan dari informasi yang 

tersedia
[15]

.Remaja seusia SMA lebih tertarik dengan sesuatu yang bergambar dan berwarna, 

dan jika materi pelajaran disampaikan melalui ilustrasi yang dekat dengannya sehingga 

mereka dengan mudah memahami konsep dari apa yang dipelajarinya. Analisis tugas disusun 

berdasarkan kompetensi dasar 3.12 yaitu menganalisis garam-garam yang mengalami 

hidrolisis dan 4.12 yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan seta menyajikan hasil 

percobaan untuk menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis)
[13]

. Ada beberapa 

indikator yaitua) menyimpulkan pengertian hidrolisis garam, b) menganalisis jenis garam 

yang dapat mengalami hidrolisis, c) melaksanakan percobaan untuk menentukan sifat dari 

beberapa jenis larutan garam,d)menganalisis hasil percobaan mengenai sifat dari beberapa 

jenis larutan garam dan, e) menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis. Analisis konsep 

dilakukan diperoleh dengan menggunakan tabel analisis konsep.Tabel analisis konsep 

digunakan untuk membuat peta konsep.  Konsep yang terdapat pada materihidrolisis garam 

yaitu: hidrolisis, hidrolisis parsial, hidrolisis total, garam yang bersifat  asam, garam yang 

bersifat basa, garam netral, tetapan hidrolisis dan pH garam.
(16) 

 
Tujuan pembelajaran pada materi hidrolisis garam yaitu menyimpulkan pengertian 

hidrolisis garam dengan tepat, menganalisis jenis-jenis garam yang terhidrolisis berdasarkan 

komponen asam basa penyusunnya dengan benar, melakukan percobaan untuk menentukan 

sifat larutan garam dengan tepat dan teliti, menyimpulkan sifat larutan garam berdasarkan 

percobaan dengan benar, dan menentukan pH larutan garam yang terhidrolisis berdasarkan 

perhitungan dengan tepat dan teliti. 

Tahap design 

 Modul pembelajaran ini disususun sesuai dengan komponen modul yang  terdiri dari cover, 

petunjuk penggunaan modul, kompetensi yang dicapai, peta konsep, lembar kegiatan siswa, 

Interval Kategori 

0,81 – 1,00 Sangat tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,01 – 0,20 Sangat rendah 

≤ 0,00 Tidak valid 



 

 

1788 

 

lembar kerja siswa, evaluasi, kunci lembar kegiatan, kunci lembar kerja dan kunci lembar 

evaluasi. Setiap lembar kegiatan siswa dikembangka berdasarkan indikator dan tujuan 

pembelajaran.Penyusunan lembar kegiatan siswa disesuaikan dengan tahap-tahap model 

discovery learning yaitu stimulation, problem statement, data collection, data processing, 

verification, dan generalization.Background yang digunakan pada bagian cover berwarna biru 

dan hijau, sedangkan bagian isi modul menggunakan latar warna putih.Pada modul juga 

disajikan gambar dan tabel, pemilihan gambar disesuaikan dengan materi.Gambar dan tabel 

dipilih dan dibuat berwarna agar menimbulkan minat baca siswa. 

2. Tahap develop 

 Tahap ini terdiri dari tiga langkah, yaitu uji validitas, revisi, dan praktikalitas. Uji 

validitas ini bertujuan untuk mengungkapkan validitas dari modul berbasis discovery learning 

yang dikembangkan. Validasi dilakukan oleh lima orang dosen dan tiga orang guru kimia 

.Hasil validasi oleh 8 validator dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 

Gambar 1. Hasil uji validasi oleh 8 validator 

 k = momen kappa 

Uji coba produk dilakukan pada siswa SMAN 3 Padang dalam jumlah terbatas. Uji 

coba ini bertujuan untuk mengetahui praktikalitas modul .Uji praktikalitas dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana manfaat, kemudahan penggunaan, dan efisiensi waktu pembelajaran 

dengan menggunakan modul berbasis discovery learning.Hasil praktikalitas oleh guru dan 

siswa dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
B. Pembahasan 
1. Validitas Modul Hidrolisis Garam Berbasis Discovery Learning 

Validitas modul hidrolisis garam berbasis discovery learning yang dinilai oleh 

validator yaitu 0,77 dengan kategori kevalidan tinggi. Validitas ini terdiri atas empat 

komponen yaitu kelayakan isi dengan momen kappa 079, kebahasaan dengan k =0,79, 

penyajian dengan k=0,76, dan kegrafisan, dengan momen kappa 0,76. Hal ini menunjukkan 

bahwa modul hidrolisis garam ini sudah sesuai dengan tuntutan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar.  Untuk menghasilkan modul yang baik, maka pada modul terdapat 

kompetensi dasar[17], dan salah satu tujuan dari pembelajaran modul yaitu dengan siswa 

Penyajian Kebahasaan Kegrafikan 
Kelayakan 

Isi 

Gambar 2. Hasil uji praktikalitas oleh guru dan siswa 

k = momen kappa 
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memiliki kesempatan melatih diri belajar secara mandiri dan dengan kecepatan masing-

masing[24].  

Dari komponen kebahasaan  modul ini  telah menggunakan bahasa Indonesia yang 

sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan mudah dipahami. Kalimat yang digunakan 

sederhana sehingga informasi yang disampaikan jelas [11].Modul yang baik bersifat user 

friendly (bersahabat dengan pemakainya).  Penggunaan bahasa yang sederhana, jelas, mudah 

dimengerti dan menggunakan istilah yang umum digunakan merupakan salah satu bentuk user 

friendly[17]. 

Penyajian materi  pada modul sudah jelas dan berurutan sehingga siswa dapat 

memahaminya dengan baik.  Modul hidrolisis garam berbasis discovery learning sudah 

disusun berdasarkan langkah-langkah discovery learning.  Pada modul ini siswa dituntun 

untuk menemukan konsep sendiri sesuai dengan langkah-langkah discovery learning sehingga 

materi pembelajaran dapat dipahami siswa. Pembelajaran discovery dapat membantu siswa 

menemukan konsep dan informasi sendiri serta meningkatkan keberhasilan siswa dalam 

belajar[5].  

Komponen kegrafisan memiliki momen kappa sebesar 0,7 dengan kevalidan tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada modul hidrolisis garam berbasis discovery learning 

menggunakan jenis dan ukuran huruf yang sesuai. Tampilan cover, tata letak isi, penempatan 

ilustrasi dan gambar secara keseluruhan menarik. Sehingga dapat dikatakan bahwa tampilan 

modul yang menarik dapat mendorong minat baca siswa dalam belajar. Format penyajian 

modul dan penampilan gambar yang menarik pada modul dapat memotivasi siswa dalam 

belajar[23]. 

Secara keseluruhan modul ini sudah mempunyai tingkat kevalidan yang tinggi, namun 

ada beberapa komponen yang harus diperbaiki sesuai saran validator.Berdasarkan saran ini 

dilakukan revisi yang meliputi memperbaiki : 1) cover karena warna terlalu gelap. 2)  

beberapa kalimat. 3)  tahap stimulasi yang berisi konsep diganti dengan simbol atau gambar 

yang dapat meransang siswa. 4)  beberapa simbol-simbol kimia. 5) gambar yang diambil dari 

inetrnet dicocokkan dengantext book. 

2. Praktikalitas Modul Hidrolisis Garam Berbasis Discovery Learning 

Praktikalitas yang dinilaiterdiri atas tiga komponen yaitu kemudahan penggunaan, 

efisiensi waktu pembelajaran dan manfaat. Berdasarkan gambar 2 , dapat dilihat bahwa  dari 

segi siswa komponen kemudahan penggunaan dan komponen mamfaat punya nilai 

praktikalitas yang  sangat tinggi, sedang untuk komponen effisiensi waktu mempunyai nilai 

tinggi. Dari segi guru, ketiga komponen punya nilai yang tinggi.Modul menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami, pertanyaan-pertanyaannya jelas, materi disampaikan dengan sederhana 

dan ukurannya mudah dibawa. Pembelajaran dengan menggunakan modul dapat membuat 

waktu pembelajaran menjadi lebih efisien dan siswa bisa belajar dengan kecepatannya 

masing-masing[17]. Gambar, tabel dan bacaan yang ada pada modul dapat membantu siswa 

dalam menemukan konsep.Melalui pertanyaan-pertanyaan pada modul dan tahap discoveri, 

memudahkan siswa untuk menemukan konsep dan  bisa belajar mandiri. Selain itu, adanya 

kunci jawaban dapat membantu siswa menguji pemahamannya dengan mencocokkan sendiri 

jawabannya dengan kunci yang diberikan.Hal ini menunjukkan modul hidrolisis garam 

berbasis discovery learning yang dikembangkan dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Suatu bahan ajar yang dikatakan praktis jika bahan ajar tersebut 

mudah digunakan[18]. 

Berdasarkan analisis jawaban siswa terlihat bahwa siswa dapat mengisi dan 

menggunakan modul dengan baik. Dari jawaban Lembar Kegiatan (LK) diperoleh nilai rata-

rata 75,  Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan nilai rata-rata 86 dan pada evaluasi dengan  nilai 

rata-rata 85. Data ini menunjukkan bahwa modul yang disusun sudah praktis, namun dalam 

mengisi modul siswa masih kesulitan pada tahap problem statement, hal ini dikarenakan 
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kemampuan berfikir rasional siswa ada yang masih terbatas sehingga tidak semua siswa 

mampu melakukan penemuan dan menemukan masalah sendiri 
[27)

 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, telah dihasilkan modul hidrolisis garam 

berbasis discovery learning untuk kelas XI SMA/MA menggunakan model pengembangan 

four-D, Modul hidrolisis garam berbasis discovery learning yang dihasilkan memiliki 

kategori kevalidan  dan   kategori kepraktisan  yang tinggi. 

 

REFERENSI 

Mulyasa. 2014. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Imas Kurniasih dan Birlin Sani. 2014. Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

Yogyakarta: Kota Pena 

Suryosubroto. 1983. Sistem Pembelajaran dengan Modul. Yogyakarta: Bina Aksara 

Kosasih. 2014. Strategi Belajar dan Pembelajaran Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: 

Yrama Widya. 

Balim, Ali Gunay. 2009. The Effects of Discovery Learning on Students Succes and Inquiri 

Learning Skills. Eurasian journal of educational research. Volume 2, No.35. 2009: 1-

20. 

Uside, Otiende Noel. 2013. Effect Of Discovery Method On Secondary School Students 

Achievement In Physics In Kenya. Volume 2, No 3. 2013: 351-358 

Widiadnyana. 2014. Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap Pemahaman Konsep IPA 

dan Sikap Ilmiah Siswa SMP. Jurnal penelitian. Jakarta: Universitas Pendidikan 

Ganesha Singaraja. 

Amri, Sofan. 2013. Pengembangan Dan Model Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013. 

Jakarta: Prestasi Pustaka. 

Yerita, Heppi. 2014. Efektivitas Penggunaan Modul Pembelajaran Biologi Berbasis 

Kontekstual Pada Pokok Bahasan Ekosistem. Jurnal penelitian. Batusangkar: STAIN 

Batusangkar. 

Yerimadesi. 2015. “ The Development of Discovery Learning - based module in buffer 

solution topic for senior high school instruction.jurnal penelitian.Padang: FMIPA 

UNP. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Trianto. 2014. Mendesain Model Pembelajaran. Jakarta: Kencana. 

Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah 

Brady. 2012. Chemistry The Molecular Nature Of Matter. USA: Kaye Pac 



 

 

1791 

 

Boslaugh, Sarah dan Paul A. W. 2008. Statistics in a Nutshell, a desktop quick reference. 

Beijing, Cambridge, Famham, Köln, Sebastopol, Taipei,Tokyo: O’reilly 

Daryanto. 2014. Pengembangan Perangkat Pembelajaran. Yogyakarta: PT Gava Me 

Mudjijo. 1995. Tes Hasil Belajar. Jakarta : Bumi Aksara. 

Hosnan. 2014. Pendekatan Saintifik dan Kontektual Dalam Pembelajaran abad 21. Jakarta: 

PT Ghalia Indonesia 



 

 

1792 

 

ANALISIS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INTEGRATIF DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI 

LARUTAN ELEKTROLIT  DAN NONELEKTROLIT KELAS X SMKN 3 KOTA 

JAMBI 

 

 

Erik Tampubolon, Epinur, Haryanto
 

Alumni Prodi Pendidikan Kimia, Jurusan PMIPA, FKIP Universitas Jambi 

Staf Pengajar Prodi Pendidikan Kimia, Jurusan PMIPA, FKIP Universitas Jambi 

Email: pa4RZ@yahoo.co.id 

 

 

ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang analisis keterlaksanaan model 

pembelajaran Integratif dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa 

yang bertujuan untuk melihat pengaruh pelaksanaan model tersebut 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas X SMKN 3 Kota Jambi 

pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. Penelitian ini 

termasuk Quasi Eksperiment dengan desain one shot case study. 

Sampel ditentukan dengan teknik simple random sampling dengan 

cara undian. Instrumen penelitian berupa lembar observasi 

keterlaksanaan model pembelajaran Integratif  dan post-test siswa. 

Data dianalisis untuk melihat pengaruh keterlaksanaan model 

pembelajaran Integratif terhadap hasil belajar siswa dilakukan dengan 

uji regresi linier dan uji signifikansi dengan uji t. Keterlaksanaan 

model Integratif oleh pendidik dikategorikan baik dengan rata-rata 

persentase 77,75% dan peserta didik 75,35%. Dari uji regresi linier 

menggunakan rumus korelasi produk moment diperoleh r=0,584 

dengan tingkat hubungan sedang karena berada pada interval 0,4-0,59. 

Setelah dilakukan uji-t diperoleh t-hitung sebesar 7,2131. Berdasarkan 

tabel t, thitung> ttabel yaitu 7,2131>2,02. Dengan demikian H0 ditolak 

dan Ha diterima. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

penagruh yang signifikan antara penerapan model Integratif terhadap 

hasil belajar siswa pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit 

kelas X SMKN 3 Kota Jambi.  

 

Kata Kunci: Integratif, hasil belajar, larutan elektrolit dan nonelektrolit 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan memberikan kemungkinan pada siswa untuk memperoleh “kesempatan, 

harapan, dan pengetahuan”, agar dapat hidup secara lebih baik. Besarnya kesempatan dan 

harapan sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang ditempuh, pendidikan juga dapat 

menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan agar semua kondisi menjadi lebih baik lagi, 

pendidikan yang berkualitas tentunya melibatkan siswa untuk aktif belajar dan mengarahkan 

terbentuknya nilai- nilai yang dibutuhkan oleh siswa dalam menempuh kehidupan. 

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran sains yang dipelajari di Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Kimia merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang mempelajari 

tentang sifat, struktur materi, komposisi, perubahan materi serta energi yang menyertainya 

(Sudarmo, 2013). Secara umum, tujuan pembelajaran kimia untuk mengembangkan sumber 

daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kimia yang 
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dilandasi oleh sikap ilmiah sehingga siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang apa yang dipelajarinya. Sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran penilaian harus 

memenuhi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

Keberhasilan peserta didik dalam belajar tidak terlepas dari peran aktif pendidik yang 

mampu memberi motivasi dan dapat menciptakan suasana belajar yang harmonis, kondusif, 

menyenangkan, dan mampu memberi semangat kepada peserta didik. Kepiawaian dan 

kewibawaan pendidik sangat menentukan kelangsungan proses pembelajaran dikelas maupun 

efeknya diluar kelas (Slameto, 2010).  

Depdiknas (dalam Nurfianti, 2010), pembelajaran dalam ilmu kimia membutuhkan lebih 

banyak kreatifitas peserta didik baik secara psikis maupun fisik karena ilmu kimia merupakan 

ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eksperimen yang mencari jawaban atas 

pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana gejala-gejala alam, khususnya yang berkaitan 

dengan komposisi, struktur, transformasi, dinamika dan energetika zat.  

 Larutan elektolit dan nonelektrolit merupakan salah satu materi pelajaran kimia dimana 

materi banyak berisi tentang teori dan sifat-sifat larutan elektrolit dan nonelektrolit yang sulit 

untuk diingat. Untuk materi larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit ini siswa butuh 

ketelitian, pemahaman, dan nalar  yang tinggi karena secara tidak sengaja ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya air sungai yang mengandung ion-ion. Sifat ini 

digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan setrum listrik. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kimia yang dilakukan penulis saat observasi 

pada tanggal 22 September 2015 di SMKN 3 Kota Jambi, diketahui dalam kegiatan belajar 

mengajar interaksi siswa dengan guru hanya berjalan satu arah, yaitu guru yang berperan 

aktif, kebanyakan siswa hanya mendengarkan dan mencatat tanpa memahami materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru.  Akibatnya nilai rata-rata ulangan kimia untuk sebagian siswa 

pada materi larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit yaitu 65. Nilai tersebut masih dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dimana KKM yang ditetapkan oleh guru kimia kelas X 

SMKN 3 Kota Jambi pada saat itu adalah 75. 

Masih rendahnya kualitas belajar siswa dapat diketahui dari indikator kualitas proses dan 

hasil belajar. Kualitas proses pembelajaran dapat diamati dari bagaimana aktivitas siswa, 

interaksi guru-siswa, interaksi antar siswa, dan motivasi belajar siswa. Sedangkan kualitas 

hasil belajar dapat diamati dari prestasi belajar dan ketuntasan belajar siswa. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru kimia di SMKN 3 Kota Jambi 

diketahui beberapa penyebab permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran pada 

materi larutan elektrolit dan nonelektrolit yaitu: (1) siswa kesulitan dalam mempelajari kimia 

karena konsep-konsep teori yang sulit dipahami (2) siswa menginginkan adanya implementasi 

antara materi kimia dengan materi jurusan seperti materi permesinan.  

Dari permasalahan tersebut, sebaiknya guru memilih model pembelajaran yang tepat dan 

sesuai dengan karakteristik materi yang ingin disampaikan sehingga tujuan pembelajaran 

yang diharapkan tercapai. Pembelajaran dikembangkan lebih menarik dan berhubungan 

dengan hal-hal yang sudah diketahui siswa, contohnya larutan elektrolit dan larutan 

nonelektrolit dikaitkan dengan materi jurusan permesinan. Pembelajaran Integratif merupakan 

konsep belajar membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat mengembangkan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara materi kimia dengan 

keadaan lingkungan dan pemanfaatannya pada aki kendaraan yang menggunakan larutan 

elektrolit sebagai sumber listrik pada kendaraan bermotor. Model pembelajaran yang 

digunakan adalah model pembelajaran yang dapat menghubungkan konsep-konsep yang ada 

untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang diajarkan mudah dipahami 

secara baik dan tidak mudah untuk dilupakan. 
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Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran 

Integratif. Fogarty mengatakan model pembelajaran Integratif  adalah tipe pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara 

menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling 

tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Defenisi model pembelajaran Integratif juga 

disampaikan oleh Jacobs, model pembelajaran Integratif merupakan bentuk pembelajaran 

yang memadukan sebuah konsep dari sejumlah mata pelajaran melalui hubungan tujuan-

tujuan, isi, keterampilan, aktivitas dan sikap. Dengan kata lain, bentuk pembelajaran Integratif 

merupakan pembelajaran antara mata pelajaran yang ditandai oleh adanya pemaduan tujuan, 

kemampuan, sikap dari berbagai mata pelajaran dalam topik tertentu secara utuh. Model 

pembelajaran Integratif yaitu suatu model pembelajaran yang memberikan pengalaman nyata 

kepada siswa dengan pemilihan topik-topik masalah  yang menarik, sehingga terbentuk 

konsep, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  siswa untuk memahami dan 

mempengaruhi kehidupan mereka (Trianto, 2014). 

Integratif merupakan model yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini 

selaras dengan hasil penelitian Widyo (2013) dan Yustini (2013) bahwa model pembelajran 

Integratif dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan hasil belajar 

siswa, namun dalam penelitiannya belum mengamati bagaimana keterlaksanaan dari model 

tersebut, baik dari guru maupun siswa.  Tercapainya tujuan pembelajaran dan keefektifan 

pembelajaran tergantung pada bagaimana guru mampu melakukan aktivitas mengajar secara 

baik dengan menggunakan model dan strategi yang tepat (Sagala, 2012) . Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang nampak setelah menempuh pengalaman belajar  (Sudjana, 

2006). Hasil belajar yang dicapai oleh siswa merupakan alat untuk mengukur sejauh mana 

peserta didik menguasai materi pelajaran yang diajarkan. 

Maka dari itu perlu diadakan analisis keterlaksanaan model pembelajaran Integratif, 

baik dari guru maupun siswa sehingga nantinya akan terlihat apakah pelaksanaan model 

pembelajaran Integratif berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Tulisan ini akan mengungkapkan kaitan antara keterlaksanaan model pembelajaran 

Integratif dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa pada materi larutan elektrolit dan 

nonelektrolit. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Quasi Eksperimen dengan menggunakan desain One Shot Case 

Study. Sampel ditentukan dengan teknik Simple Random Sampling dengan cara undian. 

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu data keterlaksanaan model 

Integratif dan data hasil belajar siswa. Kedua jenis data ini dikumpulkan dengan lembar 

observasi dan soal post-test. Data yang diperoleh dianalisis untuk melihat pengaruh antara 

keterlaksanaan model Integratif dengan hasil belajar siswa dengan menggunakan rumus 

korelasi produk momen.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis data hasil lembar observasi mengindikasikan bahwa guru telah melaksanakan 

model pembelajaran Integratif dengan baik dan mengalami peningkatan setiap pertemuannya. 

Peningkatan tersebut terlihat dari kenaikan persentase dari pertemuan pertama yaitu 75% dan 

pertemuan kedua guru telah memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pertemuan pertama 

sehingga didapat persentase 80,5% . 

Sama halnya dengan peningkatan persentase pelaksanaan oleh guru, persentase 

pelaksanaan model PBL oleh siswa juga mengalami peningkatan disetiap pertemuannya. Hal 

ini terbukti pada pertemuan pertama persentase yang diperoleh adalah 74,4% dengan kategori 

baik kemudian meningkat pada pertemuan kedua menjadi 76,3% dengan kategori baik. 
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Sehingga diperoleh rata-rata persentase dari pertemuan pertama dan kedua yaitu 75,35 % 

dengan kategori baik. Berarti siswa sudah mulai menerima penerapan model pembelajaran 

Integratif di kelas dan mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan sintaks model 

pembelajaran Integratif serta aktif dalam proses pembelajaran. 

Data keterlaksanaan model oleh guru dan siswa berdistribusi normal dengan varian 

yang sama besar. Hal tersebut terbukti dari hasil uji kesamaan rata-rata dengan nilai -

ttabel<thitung<ttabel= (-4,30<0,83<4,30). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data keterlaksanaan 

model PjBL oleh siswa dapat mewakili data keterlaksanaan model pembelajaran Integratif 

oleh guru. 

Data lembar observasi kreativitas siswa menunjukkan bahwa persentase kreativitas 

siswa meningkat pada setiap pertemuannya. Dimana persentase kreativitas siswa pada 

pertemuan pertama adalah 74,4% dengan kategori baik dan mengalami peningkatan pada 

pertemuan kedua menjadi 76,3% dengan kategori baik. Sehingga diperoleh persentase rata-

rata pertemuan pertama dan kedua sebesar 75,35%  dengan kategori baik. 

 Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh hubungan keterlaksanaan 

model tersebut dengan kreativitas siswa menggunakan rumus korelasi produk moment. Hasil 

analisis data menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat (rxy=0,584). Untuk melihat 

signifikansi antara keterlaksanaan model pembelajaran Integratif dengan hasil belajar siswa 

dilakukan uji lanjut dengan uji t dengan syarat data harus normal dan homogen. Hasil uji-t 

diperoleh harga thitung>ttabel (7,21>2,02) pada taraf nyata 0,05. Sehingga terdapat pengaruh 

keterlaksanaan model pembelajaran Integratif tehadap hasil belajar siswa. 

 

KESIMPULAN 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Integratif telah 

terlaksana dengan baik. Keterlaksanaan model pembelajaran Integratif tersebut memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa.   
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ABSTRACT 

Implementation of Indonesian National Qualifications Framework 

(KKNI) curriculum in the university to improve the students' 

competence has bring the the learning activities to be adjusted with 

the depelopment of technology. Providing of a good quality learning 

resources in a multimedia base is believed as a good strategy to 

maximise students' learning potential. The aim of this research is to 

provide a package of standard innovative and interactive learning 

material with multimedia to be used as a learning media to improve 

students' competence on chemistry. The research steps consisted of 

providing and enriching a learning material on the Gravimetry topic, 

innovation of the learning material with multimedia to make it 

interactive, and implementation of the developed learning material for 

the teaching of Analytical Chemsitry in the class. Research result 

showed that a standard and good quality learning material on 

Gravimetry topic suited to KKNI curriculum has successfully 

developed. The learning package equipped with multimedia and has 

been designed in print and electronic format. Implementation of 

innovated learning material showed that innovative learning material 

was found effective to improve students' performance on chemistry. 

Learning outcome in experimental class that has been taught by using 

innovated learning material was found higher than that in control 

class with using ordinary textbook. The facility in a learning pacjage 

facilitate the students to learn analytical chemistry easily, efficient 

and effective. The learning style has move from lecture centre 

learning to become student centre learning. 

 

Keywords: Innovative, Multimedia, Learning Material, Gravimetry, KKNI Curriculum 

 

PENDAHULUAN 

Pemberlakuan kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) sebagai acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran di Perguruan Tinggi seperti 

diamantkan dalam Perpres No 08 Tahun 2012 dan Juknis Permendikbud no 73 Tahun 2013 

mendorong Universitas Negeri Medan (UNIMED) menghasilkan lulusan berkualitas baik. 

Sumber daya yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia menjadi tantangan yang besar bagi 

pendidikan tinggi. Upaya yang dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap harus 

dilakukan harus secara menyeluruh, termasuk melalui inovasi bahan ajar dan pembelajaran. 
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Pembelajaran interaktif berbasis multimedia sangat tepat untuk diimplementasikan dalam 

pengajaran di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam rangka 

mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas. Ketersediaan bahan ajar Kimia Analitik 

Dasar berkualitas baik akan dapat menolong mahasiswa di dalam pembelajaran, sehingga 

kompetensi dapat tercapai sesuai tuntutan kurikulum berorientasi KKNI. Bahan ajar inovatif 

dan interaktif berbasis multimedia sangat diperlukan untuk membantu mahasiswa di dalam 

pembelajaran dalam pencapaian kompetensi. Bahan ajar memuat materi kimia yang lengkap 

dan tuntas, sistematik, mudah dimengerti, menarik, inovatif dan interaktif yang relevan pada 

kebutuhan mahasiswa. Strategi ini adalah satu upaya untuk meningkatkan mutu lulusan 

FMIPA melalui pengadaan bahan ajar bermutu (Sinaga, dkk., 2016; Purba dan Situmorang, 

2016).  

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi adalah melalui 

pengadaan bahan ajar bermutu (Hosler dan Boomer, 2011; Lee, dkk., 2010). Bahan ajar 

berkualitas baik sangat penting dalam proses belajar mengajar karena dapat menguatkan dan 

mendukung informasi materi ajar kepada pebelajar. Bahan ajar yang baik dan standar akan 

dapat membantu mahasiswa memahami konsep ilmu mencapai kompetensi yang diinginkan 

sehingga mudah diingat dan dapat diulang-ulang (Situmorang, dkk., 2015, Situmorang, 2013). 

Bahan ajar berperan sebagai media untuk mencapai kompetensi karena terjadinya jalinan 

komunikasi antara pembaca dengan dengan nasrasumber. Bahan ajar harus memuat visi, misi, 

konteks, konten, dan proses diri suatu informasi yang disajikan sehingga mampu membuat 

siswa bermotivasi untuk belajar (Simatupang dan Situmorang, 2013; Lang dan Bradley, 

2009). Bahan ajar sangat efektif dipergunakan sebagai media pembelajaran karena berfungsi 

sebagai alat komunikasi membawa informasi akurat dari sumber belajar kepada penggunanya 

(Silitonga dan Situmorang, 2009). Bahan ajar sebagai media pendidikan sangat diperlukan 

dalam pembelajaran karena dapat menjelaskan berbagai fenomena yang sulit, termasuk 

konsep yang abstrak menjadi pengetahuan yang realistis (Edginton dan Holbrook, 2010). 

Bahan ajar yang baik akan mempercepat tercapainya kompetensi karena berfungsi sebagai 

guru yang baik, objektif, memiliki kebenaran dan relevan (Zevenbergen, dkk., 2010). Bahan 

ajar sangat diperlukan dalam pembelajaran karena dapat menyajikan pesan atau informasi 

sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan siswa, dapat dipelajari kapan dan dimana saja 

karena mudah dibawa (Situmorang, dkk., 2011). Pengemasan bahan ajar inovatif dan 

interaktif berbasi multimedia sangat mendesak untuk dilakukan untuk mendukung 

pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang berpusat pada kegiatan mahasiswa 

sesuai tuntutan kurikulum KKNI.  

Adaptasi teknologi baru terhadap kebutuhan pembelajaran bidang sain menjadi salah 

satu sasaran inovasi pembelajaran yang interaktif berbasis multimedia (Mahdjoubi dan 

Rahman, 2012; Kolluru, 2012). Perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh 

terhadap inovasi pembelajaran (Varghese, dkk., 2012). Penemuan teknologi menjadi fasilitas 

pendidikan seperti komputer, CD-ROM dan LAN telah mendorong pemanfaatnya dalam 

inovasi pembelajaran (Dunham, dkk., 2012). Penggunaan teknologi baru dipadukan dengan 

teori melahirkan pembelajaran e-learning, yaitu penggunaan teknologi internet dan komputer 

untuk menyampaikan materi pelajaran (Adanu, dkk., 2010; Misiaszek, dkk., 2008; Saravanan 

dan Shanmughavel, 2007). Beberapa studi telah dilakukan yang menjelaskan pembelajaran 

berbasis multimedia (Kulasekara, dkk., 2011; Situmorang, 2009; Middleton dan Bridge, 

2008). Ketersedia berbagai jenis software dan hardware memudahkan untuk 

mengintegrasikan komputer dengan peralatan elektronik lain seperti video, camera, dan 

instrumen laboratorium (Kramer, dkk., 2012). Penggunaan komputer dalam pembelajaran 

akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, akan tetapi membutuhkan 

inovator yang trampil dan berpengalaman (Situmorang, 2004; Situmorang, dkk., 2016).  
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Inovasi bahan ajar interaktif berbasis multimedia untuk meningkatkan kompetensi 

mahasiswa pada pengajaran Kimia Analitik Dasar perlu mendapat perhatian agar teori yang 

dipelajari mahasiswa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan menunjukkan 

penguasaan mahasiswa dalam materi Kimia Analitik Dasar belum memuaskan yang 

ditunjukkan dari hasil belajar mahasiswa yang relatif rendah dalam ujian formatif yang 

dilakukan setiap semesternya. Hal ini mungkin disebabkan oleh penyajian materi sulit, 

membosankan, sehingga mahasiswa kurang menguasai konsep dasar, dan akhirnya belajar 

kimia tidak menarik lagi bagi kebanyakan mahasiswa. Tidak tersedianya bahan ajar Kimia 

Analitik Dasar yang baik standar sesuai tuntutan kurikulum berorientasi KKNI semakin 

membuat mahasiswa sulit belajar. Dengan demikian diperlukan bahan ajar standar yang baik 

dan inovatif berbasis multimedia untuk memfasilitasi mahasiswa untuk belajar. Tujuan 

penelitian adalah untuk mendapatkan bahan ajar inovatif interaktif berbasis multimedia untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada pengajaran Kimia Analitik Dasar dengan 

menggunakan Pokok Bahasan Gravimetri sebagai model. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian bersifat Research and Development (R&D), yaitu menginovasi bahan ajar 

interaktif berbasis multimedia yang baik dan standar untuk dipergunakan meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa mengikuti prosedur yang dilakukan sebelumnya (Sinaga dan Situmorang, 

2015). Penelitian meliputi pengembangan dan pengayaan materi kimia interaktif berbasis 

multimedia, integrasi teknologi informasi secara online, evaluasi dan standarisas bahan ajar 

berdasarkan standar isi BSNP, dan penggunaan buku hasil pengembangan untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada pengajaran Gravimetry. Penelitian dilakukan di 

FMIPA Unimed pada tahun akademik 2016/2017. Prosedur penelitian terdiri atas persiapan 

penelitian, penyusunan instrumen penelitian, pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, dan 

analisis data hasil penelitian. Instrumen penelitian yang dipergunakan meliputi questioner, 

pencatatan dokumen potensi lokal yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran, inovasi 

pembelajaran (materi belajar inovatif), dan evaluasi belajar (test) yang standar. Implementasi 

bahan ajar di dalam perkuliahan seperti diilustrasikan pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Prosedur dan tahapan penelitian inovasi bahan ajar interaktif berbasis multimedia 

untuk pengajaran Gravimetry. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Inovasi Bahan Ajar Kimia Berbasis Multimedia 

 Materi ajar kimia yang interaktif berbasis multimedia sudah berhasil dikembangkan 

untuk pengajaran Gravimetry. Urutan materi kimia untuk Pokok Bahasan Gravimetri disusun 

menjadi 5 Sub Pokok Bahasan. Masing-masing Sub Pokok Bahasan dikembangkan menjadi 

materi kimia yang lengkap dan informatif yang dapat menuntun mahasiswa belajar secara 

tuntas. Total keseluruhan materi ajar untuk pengajaran Gravimetri sudah tersusun 64 halaman, 

termasuk paket percobaan laboratorium. Pengambangan bahan ajar dilakukan melalui 
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pengayaan materi kimia ajar Gravimetri mengikuti Kurikulum Kimia Analiti Dasar di FMIPA 

Unimed berbasis KKNI yang menuntut output pembelajaran. Selanjutnya dilakukan berbagai 

inovasi, terutama menjadikan bahan ajar interaktif berbasis multimedia sehingga bahan ajar 

menjadi standar dan memenuhi kebutuhan belajar untuk mahasiswa Semester III. Bagian Sub 

Pokok bahasan dan jenis inovasi yang dilakukan pada pengajaran Gravimetri dirangkum pada 

Tabel 1. 

 Materi ajar Gravimetry disusun secara sistematis terdiri atas 5 Pokok bahasan dengan 

susunan sebagai berikut. (1) Pokok Bahasan Mekanisme Pengendapan: terdiri atas sub 

bahasan Nukleasi, Pertumbuhan kristal, Pembentukan partikel, Pemurnian Kristal, (2) Pokok 

Bahasan Pembentukan Endapan: terdiri atas sub bahasan Jenis endapan, Pertumbuhan 

endapan karena nukleasi, Pengendapan koloid, Mengurangi Ketidakmurnian, Pemisahan dan 

Pencucian Endapan, Mengeringkan Endapan, (3) Pokok Bahasan Menghitung Hasil Endapan, 

terdiri atas sub bahasan Penggunaan Senyawa Pengendap, Senyawa pengendap anorganik, 

Senyawa pengendap organik, (4) Pokok Bahasan Teknik Analisis Gravimetri Khusus, terdiri 

atas bahasan Pengendapan homogen, Penguapan langsung, Penguapan tidak langsung, dan (5) 

Pokok Bahasan Aplikasi Gravimetri untuk Penentuan terdiri atas sub bahasan Penentuan 

Belerang, Penentuan Klorida, Penentuan Besi, Penentuan Nikel, Penentuan Karbon dan 

Hidrogen. Bahan ajar berisi materi standar yang dikemas dari berbagai sumber baik dari buku 

teks, internet dan jurnal-jurnal ilmiah standar sehingga menjadi bahan ajar yang memenuhi 

kriteria untuk pembelajaran Kimia Analitik Dasar sesuai tuntutan kurikulum berbasis KKNI. 

Selanjutnya bahan ajar diinovasi berbasis multimedia, dan bahan ajar standar dikemas dengan 

baik dalam bentuk cetak dan elektronik untuk memudahkan mahasiswa mempelajari kimia 

dan dapat membantu mahasiswa belajar dengan madiri pada pengajaran Gravimetry. 

Tabel 1. 

Deskripsi komponen pengembangan bahan ajar interaktif berbasis multimedia pada 

pengajaran Gravimetry untuk Mata Kuliah Kimia Analistik Dasar sesuai tututan kurikulum 

berbasis KKNI 

No Pokok 

Bahasan/Sub 

Pokok Bahasan 

Pengembangan Bahan Ajar Yang Dilakukan 

1 Mekanisme 

Pengendapan 

Pengayaan materi ajar konsep Dasar Gravimetry melalui 

integrasi pembelajaran interaktif berbasis multimedia, Kasus 

yang berbubungan dengan mekanisme Pengendapan, 

diantaranya Nukleasi, Pertumbuhan kristal, Pembentukan 

partikel, dan Pemurnian Kristal, seting media powerpoin dan 

video dalam media flash, hyperlink pada website yang 

relevan dengan mekanisme Pengendapan. Penyusunan 

materi ajar dalam bentuk hard copy dan e-book. 

2 Pembentukan 

Endapan 

Pengayaan materi ajar Pembentukan Endapan, mencakup 

Jenis endapan, Pertumbuhan endapan karena nukleasi,  

Pengendapan koloid, Mengurangi Ketidakmurnian, 

Pemisahan dan Pencucian Endapan, dan Mengeringkan 

Endapan. Pada masing-masing materi dilakukan integrasi 

pembelajaran interaktif berbasis multimedia, integrasi 

kegiatan laboratorium, Penyajian media pembelajaran dan 

video dalam media flash, hyperlink pada website yang 

relevan. Penyusunan materi dalam bentuk hard copy dan e-

book. 

3 Menghitung Hasil 

Endapan  

Pengayaan materi ajar dalam perhitungan hasil endapan 

setelah menggunakan senyawa pengendap selektif dengan 
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beberapa cara, Simulasi computer dalam perhitungan yang 

diseting dalam media flash, Kegiatan luar kelas, soal-soal 

dan pembahasan yang berhubungan dengan perhitungan, dan 

hyperlink pada website yang relevan. Strategi Penggunaan: 

Senyawa pengendap anorganik, Senyawa pengendap organik 

Penyusunan materi dalam bentuk hard copy dan e-book. 

4 Teknik Analisis 

Gravimetri Khusus 

Pengayaan materi ajar yang berhubunagn dengan Teknik 

Analisis Gravimetri Khusus, meliputi sub pokok bahasan 

Pengendapan homogen, Penguapan langsung, Penguapan 

tidak langsung. Dalam materi ini dilakukan integrasi 

pembelajaran interaktif berbasis multimedia, Aplikasi yang 

berhubungan dengan Teknik Analisis Gravimetri Khusus, 

Soal dan pembahasan. Selanjutnya dilakukan Penyusunan 

materi dalam bentuk hard copy dan e-book. 

5 Aplikasi 

Gravimetri untuk 

Penentuan 

Pemilihan materi ajar yang berhubungan dengan Aplikasi 

Gravimetri untuk Penentuan dikembangkan menjadi 

beberapa sub pokok bahasan, yaitu Penentuan Belerang, 

Penentuan Klorida, Penentuan Besi, Penentuan Nikel, 

Penentuan Karbon dan Hidrogen. pada masing-masing 

bahasan diulakukan integrasi pembelajaran interaktif 

berbasis multimedia terutama untuk proyek yang ditugaskan 

kepada mahasiswa untuk mencari aplikasi lain di dalam 

industri. 

 

Standarisasi Bahan Ajar  

Bahan ajar interaktif berbasis multimedia hasil pengembangan telah distandarisasi 

berdasarkan pendapat ahli Dosen Kimia Analitik. Selanjutnya diminta pendapat dari 

mahasiswa senior yang sudah pernah mengikuti perkuliahan Kimia Analitik Dasar tentang 

kualitas bahan ajar. Hasil penilaian responden diringkas pada Tabel 2.  

Tabel 2.  

Penilaian responden terhadap kualitas bahan ajar hasil pengembangan untuk pengajaran 

Gravimetry. Angka adalah rata-rata dari kelompok responden (total 32 responden). Kriteria 

penilaian: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = kutang baik, dan 1 = tidak baik. 

Kompone

n Bahan 

Ajar 

Kimia 

Deskripsi Singkat Bahan Ajar Inovatif Berbasis 

Multimedia Untuk Pengajaran Gravimetry 

Pendapat Responden 

Ds Mhs 
Rataa

n 

Isi 

- Kelengkapan isi berdasarkan pokok bahasan dan 

sub pokok bahasan sesuai kurikulum  

3,90 4,00 3,95 

- Keakuratan isi untuk menjadi bahan rujukan. 

integrasi muatan lokal. percobaan laboratorium. 

aplikasi kontekstual. dan kesesuaian media dan 

strategy pembelajaran 

4,00 3,90 3,95 

Keterbaca

an 

- Ukuran kalimat. pragraf. ilustrasi. penjelasan 

gambar dan tabel. contoh soal dan penyelesaian   

3,95 4,00 3,98 

- Keterkaitan antar paragraph dalam pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. dan penjelasan 

kontekstual 

3,80 3,90 3,85 

Kedalama

n Materi 

-  Materi kimia disajikan dalam urutan yang sesuai 

terdiri atas pendahuluan. isi. contoh soal. latihan. 

4,00 4,00 4,00 
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quiz. dan hyperlink  

- Ketersediaan aplikasi konsep dan contoh 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

3,80 4,00 3,90 

Disain 

- Kesesuaian antara tata letak. desain. ilustrasi. 

grafis. dan animasi dengan pokok bahasan dan 

sub pokok bahasan 

3,80 3,90 3,85 

- Penyajian table. ilustrasi. gambar. yeknologi 

informasi. multimedia. dan tatawarna dengan 

pokok bahasan  

4,00 4,00 4,00 

- Ketersediaan interaktif yang melibatkan peserta 

didik untuk belajar mandiri 

3,90 3,90 3,90 

Bahasa 

- Sesuai dengan perkembangan peserta didik 3,80 4,00 3,90 

- Mudah dimengert. komunikatif dan baku 3,80 3,60 3,70 

- Kejelasan dan ketepatan penggunaan istilah. 

bahasa dan tatabahasa. simbol. persamaan reaksi 

kimia. dan rumus kimia 

3,70 3,80 3,75 

 Rataan 3,87 3,92 3,89 

Keterangan: Ds= Dosen Kimia Analitik, Mhs = Mahasiswa Jurusan Kimia Semester VI  

 

Semua responden memberikan respon positif terhadap materi ajar hasil pengembangan 

untuk semua komponen, yaitu komponen isi, Keterbacaan, Kedalaman Materi, Disain, dan 

Bahasa, (rata-rata 3,89). Dengan demikian bahan ajar kimia hasil pengembangan layak untuk 

dipergunakan sebagai media pembelajaran pada pengajaran pengajaran Gravimetry. 

Implementasi Bahan Ajar Hasil Inovasi Dalam Pembelajaran 

Paket bahan ajar Gravimetry yang interaktif berbasis multimedia hasil pengembangan 

dipergunakan sebagai media pembelajaran dalam pengajaran Gravimetry di Jurusan Kimia 

FMIPA Unimed. Ada sebanyak 6 kelas yang diikutkan dalam penelitian ini, terutama 

mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan Kimia Analitik Dasar dengan Pokok Bahasan 

Gravimetry. Dipilih 3 kelas untuk kelas eksperimen dan 3 kelas kontrol. Terhadap kelas 

experimen diberikan pembelajaran menggunakan bahan ajar inovatif interaktif berbasis 

multimedi, sedangkan pada kelas kontrol diberikan pembelajaran menggunakan bahan ajar 

pegangan mahasiswa yang sudah dimiliki oleh mahasiswa. Pembelajaran diusahakan 

menggunakan Dosen yang sama untuk masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Waktu pengajaran dibuat relatif sama sesuai dengan jadwal perkuliahan. Hasil belajar 

mahasiswa diperoleh dari kemampuan mahasiswa dalam menjawab ujian formatif pilihan 

berganda yang dilakukan sebanyak 3 tahap. Ujian Formatif tahap pertama dilakukan sebelum 

pembelajaran dimulai, ujian formatif tahap kedua dilakukan setelah semua materi Gravimetry 

tuntas diajarkan, dan ujian formatif tahap ketiga dilakukan setelah waktu pembelajaran telah 

berlangsung 1 bulan dari ujian formatif pertama (Sinaga dan Situmorang, 2015). Untuk 

menjaga agar waktu perkuliahan d tidak terganggu, dan untuk menjamin evaluasi belajar 

dapat menjaring hasil belajar secara murni maka ujian formatif dilakukan bersamaan di luar 

roster perkuliahan. Hasil belajar mahasiswa untuk pretest, postes-1 dan postest-2 dirangkum 

pada Tabel 3. 

 
 

 

 

Tabel 3. Hasil belajar mahasiswa (nilai) berdasarkan evaluasi belajar (pretest, postest 1 

dan postest 2) pada pengajaran Gravimetry Mata Kuliah Kimia Analitik Dasar. 

Angka adalah rata-rata pada masing-masing kelompok sampel.  
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Evaluasi 

Belajar 

(Formatif) 

Hasil Belajar Mahasiswa Dari Evaluasi Belajar Menggunakan 

Objektif Test 

Prodi Pendidikan Kimia dan Prodi Kimia, Kelas 
Rataan 

A B C D E F 

 

Eksper'

n 

Kontr

ol 

Eksper'

n 

Kontr

ol 

Eksper'

n 

Kontr

ol 
Eksper

'n 

Kontr

ol 

Pretest 26,0 26,2 26,2 26,1 27,0 25,9 26,4 26,1 

Postest-1 82,2 75,7 81,2 78,5 82,9 79,6 82,1 77,9 

Postest-2 86,1 73,8 86,5 75,5 88,1 76,5 86,9 75,3 

Efektifitas 

(%) 105 97 107 96 106 96 106 97 

Keteranga: A = Prodi Pend. Kimia Reguler A; B = Prodi Pend. Kimia Reguler B; dan C = 

Prodi Pend. Kimia Reguler C., D = Prodi Pend  Kimia Ekstensi, (E) Prodi Kimia  A, 

dan F = Prodi Kimia B. Experimen = Pembelajaran menggunakan Bahan ajar 

interaktif berbasis multimedia, Kontrol = Pembelajaran menggunakan Bahan Ajar 

pegangan mahasiswa 

 

Evaluasi belajar sebelum perkuliahan (pretest) dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi Gravimetry sebelum pembelajaran dimulai. 

Nilai pretest diperoleh berdasarkan kemampuan siswa menjawab soal-soal objektif test 

bentuk pilihan berganda yang dikonversi menjadi angka (Skala 0-100) seperti diperlihatkan 

pada Tabel 3. Berdasarkan hasil ini diketahui bahwa penguasaan siswa pada materi 

Gravimetry tergolong rendah untuk semua kelompok perlakuan, yaitu kelompok eksperimen 

(rata-rata 26.4) dan kelompok kontrol (rata-rata 26.1), dan kedua kelompok perlakuan tidak 

berbeda secara nyata (thitung 0,822 < ttabel 1,775). Hampir semua kelompok memiliki hasil 

belajar yang relatif rendah dan tidak ada outlier sampel. Mahasiswa masih belum mengetahui 

materi Gravimetry walaupun mereka sudah mempelajari konsep Stoikhiometry pada saat 

belajar Kimia Umum. Dari hasil ini juga diyakini bahwa kemampuan awal mahasiswa 

tergolong homogen dengan tingkat penguasaan materi Gravimetry relatif sama dan rendah 

sehingga penguasaan mahasiswa dalam pembelajaran dapat diketahui setelah penerapan 

penggunaan bahan ajar inovatif untuk kelompok eksperimen dan dibandingkan dengan 

penggunaan buku teks pada kelompok kontrol.  

Bahan ajar interaktif berbasis multimedia hasil inovasi diimplementasikan sebagai 

media pembelajaran pada pengajaran Gravimetry pada mahasiswa kelompok eksperimen dan 

bahan ajar pegangan mahasiswa pada kelompok kontrol. Instruksi yang sama diberikan 

kepada mahasiswa dalam pembelajaran untuk menggunakan bahan ajar dan strategi belajar 

mengajar dalam waktu yang tersedia sesuai roster di dalam kelas. Proses pembelajaran di 

dalam kelas menggunakan jangka waktu relatif sama untuk mempelajari Gravimetry dengan 

pertemuan 2 minggu. Pada  saat pembeljara, dosen memberikan penjelasan dan jenis tagihan-

tagihan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Instruksi pembelajaran didistribusikan 

kepada mahasiswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam perkuliahan. Faktor-

faktor lain yang dapat dikontrol diusahakan relatif sama sehingga yang berbeda pada 

kelompok ekperimen dan kelompok kontrol adalah jenis bahan ajar yang dipergunakan di 

dalam kegiatan belajar-mengajar. Pada akhir perkuliahan dilakukan evaluasi akhir pertama 

(postest-1), yaitu pada waktu yang sudah ditentukan di luar jadwal perkuliahan agar seluruh 

mahasiswa dapat melakukan evaluasi secara bersamaan. Hasil belajar mahasiswa berdasarkan 

evaluasi belajar postest 1 dirangkum pada Tabel 3. Berdasarkan hasil evaluasi pertama 

diketahui bahwa pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada kedua 

kelompok perlakuan. Diperoleh hasil rata-rata postest-1 lebih tinggi dibanding hasil rata-rata 
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pretest untuk kelompok eksperimen dan kontrol di masing-masing kelas perlakuan. Hasil 

belajar mahasiswa pada kelompok ekperimen (M=82.1) lebih tinggi dibanding kelompok 

kontrol (M=77.9), dan hasil uji beda menunjukkan bahwa kedua kelompok berbeda secara 

nyata (thitung 7,752 > ttabel 1,775). Peerbedaaan hasil belajar pada dua kelompok perlakuan 

diyakini disebabkan oleh pengaruh pemberian paket pembelajaran inovatif berbasis 

multimedia yang dipergunakan di dalam pengajaran Gravimetry. 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi bahan ajar hasil inovasi dalam 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam belajar kimia maka setelah pelaksanaan postest-

1, kepada mahasiswa diberikan pengumuman untuk melakukan evaluasi tahap kedua (postes-

2) untuk materi ajar yang sama, yaitu satu bulan setelah pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan soal dengan bobot relatif sama. Strategi ini bertujuan untuk menyakinkan 

bahwa bahan ajar inovatif berbasis kontekstual yang dipergunakan di dalam pembelajaran 

berpengaruh nyata di dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa maka kepada kedua 

kelopmok mahasiswa. Hasil hasil belajar mahasiswa berdasarkan evaluasi kedua (postes-2) 

dirangkum pada Tabel 3. Hasil belajar mahasiswa pada kelompok ekperimen (M=86.9) lebih 

tinggi dibanding kelompok kontrol (M=75.3), dan dua kelompok perlakuan berbeda secara 

nyata (thitung 6,632 > ttabel 1,775). Dari hasil ini diketahui bahwa mahasiswa kelompok 

eksperimen mengalami peningkatan hasil belajar sedangkan kelompok kontrol malah 

mengalami penurunan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar pada pengajaran Gravimetry di 

kelompok eksperimen mungkin disebabkan oleh daya tarik bahan ajar inovatif untuk 

membelajarkan mahasiswa mereview kembali materi yang dianggap salah pada saat 

menjawab soal-soal postest-1. Mahasiswa cenderung meningkatkan pengetahuannya 

walaupun tidak dalam proses belajar untuk materi Gravimetry. Terjadinya penurunan hasil 

belajar pada kelompok kontrol diduga disebabkan oleh kebosanan menggunakan bahan ajar 

buku teks. Tingkat keefektifan bahan ajar juga dihitung berdasarkan hasil perhitungan rata-

rata belajar mahasiswa pada postest-2 dibanding terhadap postest-1 pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol (Sihole dan Situmorang, 2006). Diperoleh bahwa tingkat 

efektifitas kelompok ekperimen (106%) lebih tinggi dibanding kelompok kontrol (97%). 

Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar inovatif berbasis multimedia dapat meningkatkan 

daya ingat mahasiswa terhadap penguasaan materi Gravimetry. Fasilitas yang tersedia di 

dalam bahan ajar inovatif sangat menolong bagi mahasiswa dalam mempelajari materi kimia 

Gravimetry. 

 

KESIMPULAN 

Inovasi bahan ajar hasil inovasi yang interaktif berbasis multimedia pada pengajaran 

Gravimetry telah berhasil menolong mahasiswa dalam belajar kimia analitik. Bahan ajar 

inovatif interaktif berbasis multimedia yang dikemas dalam bentuk elektronik (e-book) dapat 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada pengajaran Gravimetry. Bahan ajar inovatif hasil 

pengembangan mampu meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa sehingga pembelajaran 

menjadi lebih menarik, dapat dilakukan dengan mudah, efisien dan meningkatkan kompetensi 

mahasiswa. Bahan ajar hasil pengembangan mampu memotivasi mahasiswa belajar mandiri. 

Fasilitas yang tersedia di dalam bahan ajar interaktif berbasis multimedia mampu 

meningkatkan kesan pembelajaran lebih lama diingat oleh mahasiswa sehingga dapat 

meningkatan kompetensi mahasiswa. Bahan ajar inovasi yang interaktif berbasis multimedia 

memiliki tingkat efektifitas yang sangat tinggi (106%) dalam meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa. Disarankan agar penggunaan bahan ajar inovatif yang interaktif berbasis 

multimedia dapat dilakukan pada untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai tuntutan 

kurikulum berorientasi KKNI untuk materi kuliah lain dan pada mata kuliah yang 

membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan. 
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ABSTRACT 

Development of interactive learning media based on Autoplay Media 

Studio 8 on the topic Acid Base has been done. Development of 

interactive learning media to get a valid, practical and effective 

learning media. The research method used four-D models which 

consists of four stages are define, design, develop and disseminate. 

Data collected technique used validation sheet was given to three 

validators (media expert and matter experts). The results showed 

score of the designing aspects was 3,83; pedagogic aspects was 3,80; 

the content aspects was 3,94; the ease of use aspects was  3,97. 

Average score overall validation of interactive learning media based 

on Autoplay Media Studio 8 on the topic Acid Base was 3,89. A valid 

Interactive learning media then triel used by practitioners (users), 

they are four teachers and 30 students of  3 SMAN 7 Pekanbaru and 

SMAN 12 Pekanbaru. Data analysis of learning media based on 

questionnaire responses of teachers and students each earned an 

average score of 3,79 and 94,33%. Average score overall validation 

and trial practitioners of learning media based on Autoplay Media 

Studio 8 show that this media is valid and can be use in learning 

process. 

 

Key Words : Interactive Learning Media, Autoplay Media Studio 8, Acid Base 

 

PENDAHULUAN 

Pendidik yang profesional dituntut untuk memenuhi 4 kompetensi dasar, diantaranya 

yaitu: kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Kompetensi pedagogik dan 

profesional menuntut pendidik untuk merancang desain pembelajaran yang tepat. Desain 

pembelajaran turut mendukung perkembangan teknologi pembelajaran yang selanjutnya 

digunakan juga sebagai acuan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer 

(Rusman, 2012). Multimedia Interaktif berbasis komputer merupakan kombinasi dari 

beberapa media, misalnya teks, gambar, animasi, audio, video yang disertai dengan kontrol 

pengguna (user control) sehingga pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen 

dalam multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Multimedia Interaktif yang dapat 

digunakan saat pembelajaran harus memenuhi tiga kriteria yaitu valid, praktis dan efektif. 

Untuk menghasilkan produk ini maka dilakukan penelitian pengembangan. 

Pendidik sebagai sumber belajar harus memiliki kompetensi dibidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2009 Bab II Bagian Kesatu pasal 3, yaitu guru harus menggunakan teknologi 
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komunikasi secara fungsional, berkompeten dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran dan 

mampu mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Wujud implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 Bab II Bagian Kesatu pasal 3 yaitu guru dituntut 

untuk mampu memanfaatkan teknologi komputer untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

terutama dalam hal merancang atau menggunakan suatu media pembelajaran.  

Azhar Arsyad (2010) mengemukakan bahwa media pembelajaran berperan untuk 

meningkatkan aktivitas peserta didik, memotivasi peserta didik, mempermudah penyajian 

infomasi yang bersifat abstrak, merangsang diskusi, mengarahkan kegiatan peserta didik, dan 

memberikan pengalaman simulasi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan (materi pembelajaran) dari pendidik 

(komunikator) ke peserta didik (komunikan) sehingga dapat merangsang perhatian, minat, 

pikiran dan perasaan pesera didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Media pembelajaran saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran dapat mengatasi kendala-kendala umum yang sering terjadi 

dalam proses pembelajaran, seperti keterbatasan jam di kelas, kejenuhan dalam proses 

pembelajaran, dan kerumitan penyampaian materi yang bersifat abstrak (Syaiful Bahri 

Djamarah, 2008). Menurut Arief S. Sadiman (2009) peranan media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran dapat menghemat waktu, meningkatkan aktifitas siswa, dan 

mempertinggi daya ingat siswa. Media pembelajaran dikembangkan sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Salah satu pokok bahasan pada mata pelajaran kimia di SMA adalah Asam Basa. 

Menurut Unggul Sudarmo (2013), Asam Basa merupakan pokok bahasan yang mempelajari 

teori asam basa, indikator asam basa, kesetimbangan asam basa, derajat ionisasi dan derajat 

keasaman. Secara umum, materi yang terdapat pada pokok bahasan Asam Basa bersifat 

abstrak seperti teori asam basa, derajat ionisasi, kesetimbangan air dan derajat keasaman. 

Selain itu, Submateri indikator asam basa pada pokok bahasan Asam Basa diajarkan melalui 

pengamatan dan praktikum. Pembelajaran berbasis praktikum dapat digunakan sebagai 

alternatif pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik belajar aktif untuk 

mengkonstruksi kembali pemahaman konseptualnya. Untuk memperkuat pemahaman konsep 

dalam proses pembelajaran dapat digunakan Laboratorium Virtual. Laboratorium Virtual 

bukanlah pengganti tetapi bagian dari Laboratorium riil yang digunakan untuk melengkapi 

dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Sehingga, selain melaksanakan praktikum 

secara riil peserta didik juga dapat melakukan praktikum virtual secara berulang-ulang pada 

media pembelajaran. Jadi, Salah satu cara untuk membantu pendidik dalam proses 

pembelajaran, meningkatkan minat peserta didik dalam belajar serta meningkatkan daya ingat 

peserta didik dibutuhkan adanya media pembelajaran interaktif pada pokok bahasan Asam 

Basa yang layak digunakan. 

Penelitian pengembangan media pembelajaran khususnya pada pokok bahasan Asam 

Basa pernah dilakukan oleh Alviya Agustina dan Dian Novita (2012) dengan judul  

pengembangan media pembelajaran video untuk melatih kemampuan memecahkan masalah 

pada materi Larutan Asam Basa, menunjukkan bahwa media pembelajaran tersebut layak 

digunakan sebagai perangkat pembelajaran. Namun media pembelajaran berbasis video 

terkesan monoton karena media pembelajaran video sifat komunikasinya bersifat satu arah 

dan harus diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. Sehingga diperlukan 

adanya media pembelajaran asam basa yang dapat memberikan respon balik terhadap 

pengguna. 

Media pembelajaran dapat dikembangkan dengan menggunakan software lain yang 

memang khusus digunakan untuk merancang media pembelajaran kimia seperti Crocodile 

Chemsitry 605, ChemSketch, Hyperchem, Isis Draw dan lain-lain. Salah satu software yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran adalah Autoplay Media Studio 
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8. Autoplay media studio 8 merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengembangkan 

aplikasi Computer Based training, sistem AutoPlay/AutoRun menu CD-ROM, presentasi 

marketing interaktif.  Jadi, aplikasi Autoplay Media Studio 8 bukanlah aplikasi yang 

dikhususkan untuk media pembelajaran kimia. Akan tetapi, aplikasi Autoplay Media Studio 8 

merupakan aplikasi yang berbasis Autorhing (tidak menggunakan bahasa pemrograman) yang 

dapat menggabungkan beragam jenis file diantaranya suara, video, gambar, flash, shape serta 

dilengkapi button kemana saja yang dapat membawa pengguna membuka file Ms.word, 

Ms.excel, Ms.powerpoint, pdf, html dan sebagainya. Dengan kemampuan aplikasi Autoplay 

Media Studio 8 yang beragam bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan media pembelajaran 

sehingga siswa lebih tertarik untuk belajar dan dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Media pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio 8 pernah dikembangkan dan 

diuji kevalidannya oleh beberapa peneliti dan memperoleh tingkat kevalidan yang baik. 

Pengembangan media pembelajaran menggunakan Software Autoplay Media Studio 8 pernah 

dilakukan oleh Inesa Wijaya (2015) dengan perolehan skor rata-rata sebesar 91,53%. Respon 

siswa pada keseluruhan aspek yang terdapat didalam media pembelajaran dinyatakan sangat 

baik dengan perolehan skor  84,78%. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran yang 

dikembangkan oleh peneliti pada mata pelajaran Perekayasaan Sistem Audio di SMK Negeri 

3 Surabaya layak digunakan sebagai media pembelajaran. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Berbasis Autoplay Media Studio 8 pada Pokok Bahasan Asam Basa Untuk Kelas XI 

SMA/MA”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: tahap pengembangan dan tahap uji 

coba. Tahap pengembangan Multimedia Interaktif Lectora Inspire di Laboratorium Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Riau 

pada bulan Maret  - Agustus 2016. Tahap uji coba di kelas terbatas dilakukan di SMAN 7 

Pekanbaru dan di SMAN 12 Pekanbaru pada akhir bulan Agustus 2016 

Jenis penelitian adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada pendekatan 

penelitan Research and Development (R&D). Penelitian dan pengembangan (R&D) adalah 

proses pengembangan dan validasi produk pendidikan (Wina Sanjaya, 2013). Proses 

pengembangan menggunakan model 4-D (Define, Design, Development, Desseminate) yang 

telah diadaptasi oleh Bito (dalam Putri Utami Suseno, 2013) sebagai sebuah model desain 

yang dipandang sangat cocok untuk pengembangan Autoplay Media Studio 8. 

Media pembelajaran Autoplay Media Studio 8 yang dikembangkan peneliti dinilai 

oleh tiga orang validator untuk menguji kevalidannya. Proses validasi dilakukan dengan 

menilai media berdasarkan lembar validasi. Lembar validasi disusun berdasarkan dua 

validitas, yaitu validitas isi yang terdiri atas aspek pedagogik dan aspek isi, baik isi media 

maupun isi materi dan validitas konstruk yang terdiri dari aspek perancangan dan aspek 

kemudahan penggunaan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

dengan menggunaan rumus rata-rata (Mean) yaitu: 

 
Mx: Skor rata-rata, Ai: jumlah skor yang diperoleh, n: jumlah validator 
 

Lembar validasi untuk validator disusun berdasarkan skala Likert dengan interval 

“Valid‟ sampai “tidak Valid‟ dengan empat pilihan. Setiap jawaban yang dipilih 

dikonversikan dengan skor 1 sampai 4. Penilaian dari semua validator dirata-ratakan dan 

Skor rata-rata hasil  penilaian diinterpretasikan ke dalam Tabel 1. 
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Tabel 1.  

Kriteria Kelayakan Analisis Skor 

 

Interval Nilai Kategori 

3,25 – 4,00 Baik/layak/valid 

2,50 – 3,24 Cukup baik/cukup layak/cukup valid 

1,75 – 2,49 Kurang baik/kurang layak/kurang valid 

1,00 – 1,74 Tidak baik/tidak valid 

           (Nur Anwar, dkk, 2015) 

 

Angket respon guru disusun berdasarkan skala Likert dengan interval “baik” sampai 

“tidak baik‟ dengan empat pilihan. Setiap jawaban yang dipilih dikonversikan dengan skor 1  

sampai  4.  Penilaian  dari  semua  responden  dirata-ratakan  dan  hasil  penilaian  yang 

diperoleh diinterpretasikan ke dalam Tabel 1. Sedangkan angket respon siswa disusun 

berdasarkan skala Guttman dengan pilihan jawaban “ya‟ dan “tidak‟. Pilihan jawaban yang 

dipilih dikonversikan, pilihan ya bernilai 1 dan tidak bernilai 0. Penilaian dari semua 

responden dirata-ratakan, apabila persentase tanggapan pengguna ≥50% maka tanggapan 

peserta didik termasuk kategori baik (Riduwan, 2012). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk yang dihasilkan pada penelitian ini adalah media pembelajaran interaktif 

berbasis Autoplay Media Studio 8 pada pokok bahasan asam basa yang valid digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Tampilan Halaman Kerja Autoplay Media Studio 8 dapat 

dilihat pada gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Tampilan Halaman Kerja Autoplay Media Studio 8 

 

Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Autoplay media studio 8 pada 

pokok  bahasan  Asam  Basa menggunakan  metode  Research and  Development (R&D) 

dengan model 4D (Define, Design, Development, Desseminate) yang telah di modifikasi 

menjadi 3D (Define, Design, Development).  

Media pembelajaran interaktif yang telah dikembangkan berbasis Software Autoplay 

Media Studio 8.  Software Autoplay Media Studio 8 dapat diperoleh melalui situs resmi 

www.indigorose.com yang dapat diunduh secara gratis. Langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan untuk menghasilkan produk (Media Pembelajaran interaktif berbasis Autoplay 

Media Studio 8 pokok bahasan Asam Basa) sebagai berikut: 

 

http://www.indigorose.com/
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1. Tahap Pendefenisian (Define) 

Proses pengembangan media dimulai dari tahap pendefenisian (define) dengan 

melakukan analisa awal akhir, analisa Peserta Didik, analisis tugas dan analisis konsep untuk 

merumuskan tujuan pembelajaran. 

Pemilihan pokok bahasan Asam Basa sebagai materi yang dikembangkan ke dalam 

media pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio 8, dikarenakan pokok bahasan Asam 

Basa merupakan pokok bahasan yang tergolong cukup sulit. Materi yang terkandung di dalam 

pokok bahasan Asam Basa tersusun atas konsep yang bersifat abstrak, hitungan yang cukup 

sulit dan praktikum yang bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu media untuk 

mempermudah penyampaian materi pelajaran dan dapat mengarahkan pemikiran Peserta 

Didik ke ranah konkret seperti penggambaran teori Asam Basa dan visualisasi kesetimbangan 

air, derajat ionisasi dan derajat keasaman. Materi Asam Basa dalam pembelajaran 

konvensional tidak dapat dijelaskan secara detail karena terbatasnya ruang dan waktu. Selain 

itu, hitungan yang terdapat didalam pokok bahasan Asam Basa tergolong cukup sulit sehingga 

diperlukan latihan yang terus menerus dan dapat menarik minat Peserta Didik agar Peserta 

Didik lebih terlatih dalam mengerjakan soal hitungan. 

Studi literatur dilakukan setelah penetapan pokok bahasan yang akan dikembangkan 

menggunakan Software Autoplay Media Studio 8. Penetapan garis besar pokok bahasan Asam 

Basa mengacu pada Silabus Kurikulum 2013 dan Literatur yang mendukung, sehingga 

dihasilkan tujuan pembelajaran dan konsep-konsep yang akan dituangkan kedalam media 

pembelajaran. 

Media pembelajaran yang dikembangkan menggunakan aplikasi perangkat 

lunak/Software Autoplay Media Studio 8. Pemilihan Software Autoplay Media Studio 8 

sebagai aplikasi untuk mengembangkan media pembelajaran karena memiliki fitur yang 

cukup lengkap, mulai dari menyisipkan gambar, menyisipkan video, animasi flash, entry note 

(masukkan catatan) sampai menyisipkan game edukasi berbasis flash pun bisa. Keunikan dan 

kelengkapan Software Autoplay Media Studio 8 lainnya terletak pada kemampuan untuk 

menyisipkan latihan soal lengkap dengan  feedback (umpan balik) nya dan kemampuan untuk 

mencetak halaman evaluasi dan catatan pribadi. Kelebihan Software yang digunakan akan 

menjadi acuan dasar dalam pengembangan media. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan (Design) pada pengembangan media pembelajaran berbasis 

Autoplay Media Studio 8 dimulai dengan pemilihan tema dan scene (tampilan) yang tepat, 

pencarian animasi/video yang sesuai dengan materi Asam Basa serta penyeleksian untuk 

mengambil bagian tertentu dari animasi/video yang dibutuhkan dengan menggunakan 

Software Wondershare video converter. Software Wondershare video converter mampu 

merekam aktivitas yang dilakukan pada layar kerja komputer, sehingga tercipta sebuah video 

aktivitas layar kerja komputer. Software Wondershare video converter juga dapat digunakan 

untuk mengedit video dan dapat dipublikasikan menjadi standar format-format video seperti 

.avi, .mpg, .mpeg, . wmv, .asf dan sebagainya. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan 

historyboard , yaitu rancang bangun diatas kertas yang berisi tentang rancangan keseluruhan 

media pembelajaran. Penggunaan historyboard berperan sebagai pedoman media 

pembelajaran dan arah dalam pengembangan media pembelajaran. Hal tersebut juga selaras 

dengan kajian Muhammad Mas’ud (2014), dengan adanya historyboard akan mampu 

membuat multimedia pembelajaran lebih terarah.  

Pembuatan lembar validasi juga dilakukan pada tahap desain. Lembar validasi yang 

dikembangkan merujuk pada jurnal Muhammad Nasir (2014) tentang pengembangan media 

pembelajaran. Penilaian kevalidan media pembelajaran dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu 

aspek perancangan, aspek pedagogik, aspek isi dan aspek kemudahan penggunaan.  
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3. Tahap Pengembangan (Development) 

Tahap pengembangan diawali dengan pembuatan halaman awal (Home), pengenalan 

media, Kompetensi, sub-sub materi Asam Basa, materi uji yang berupa contoh soal dan soal 

latihan, serta evaluasi. Pengembangan media pembelajaran disesuaikan dengan historyboard 

yang telah dirancang sebelumnya. Media pembelajaran yang telah dikembangkan kemudian 

dikonversikan ke dalam bentuk storyboard untuk dapat dilihat dalam bentuk media cetak. 

Menurut Luther Arch (dalam Munir, 2013) storyboard  merupakan deskripsi dari tampilan 

(scene) yang menggambarkan secara jelas komponen multimedia serta perilakunya. 

Penjelasan dapat menggunakan simbol maupun teks yang merupakan rangkaian gambar 

secara manual yang dibuat secara keseluruhan sehingga menghasilkan suatu cerita. 

 

Kelayakan produk dari pengembangan media pembelajaran diperoleh setelah melalui 

tahap penilaian oleh Validator serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap media 

pembelajaran yang dikembangkan. Tim Validator berjumlah 3 orang yang terdiri dari 2 orang 

Ahli Materi dan 1 orang Ahli Media. Setiap Validator memvalidasi keseluruhan aspek yang 

ada pada lembar validasi, yaitu validitas konstruk (aspek perancangan dan aspek kemudahan 

penggunaan) serta validitas isi (isi untuk Ahli Materi ditambahkan mengenai ketepatan 

konsep kimia pada pokok bahasan Asam Basa dan isi untuk Ahli Media mengenai isi media 

secara umum serta aspek pedagogik). Media pembelajaran Asam Basa berbasis Autoplay 

Media Studio 8 telah di lakukan dua kali tahap validasi kemudian direvisi dan dinilai sehingga 

diperoleh produk akhir/final dari penelitian ini. 

Media pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio 8 yang telah dinyatakan valid 

oleh Validator kemudian diuji keefektifannya dengan meminta respon kepada Guru selaku 

responden (pengguna media pembelajaran) dan respon siswa dengan uji coba di kelas 

terbatas. Guru yang terlibat sebagai responden terdiri dari 4 orang guru. Untuk menilai aspek 

keefektifan, Guru diberi Lembar tanggapan Guru yang berisi pernyataan yang berkaitan 

dengan keterbacaan media pembelajaran. Lembar tanggapan Guru disusun menggunakan 

skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi Guru terhadap media pembelajaran 

yang dikembangkan. Skala Likert disusun berdasarkan pilihan interval dari ‘setuju’ sampai 

‘Tidak setuju.  

Tahap uji coba dilakukan di kelas terbatas, yaitu kelas XII MIA 1 SMA Negeri 12 

Pekanbaru dan kelas XII MIA 3 SMA Negeri 7 Pekanbaru dengan jumlah responden masing-

masing sebanyak 15 Peserta Didik. Peserta Didik sebelumnya telah mempelajari materi Asam 

Basa di kelas XI semester genap, sehingga Peserta Didik diharapkan dapat memberi masukan 

untuk menilai dan memberi saran perbaikan media pembelajaran karena telah memiliki 

pengetahuan dasar tentang materi. Peneliti menampilkan media pembelajaran berbasis 

Autoplay Media Studio 8 menggunakan infokus, kemudian dibagikan Lembar tanggapan 

Peserta Didik untuk melihat tanggapan responden tentang media tersebut. Lembar tanggapan 

Peserta Didik disusun menggunakan skala Guttman untuk mendapatkan jawaban yang tegas 

dari responden terhadap permasalahan yang ditanyakan, berupa jawaban ‘ya’ atau ‘tidak’.  

Secara umum media pembelajaran yang telah dikembangkan memperoleh penilaian 

yang baik dari Validator dengan perolehan skor untuk masing-masing aspek yaitu aspek 

perancangan 3,83, aspek pedagogik 3,80, aspek isi 3,94 dan aspek kemudahan pengunaan 

3,97 sehingga skor rata-rata untuk keempat aspek pengembangan adalah 3,89. Tanggapan dari 

Guru dan Peserta Didik sebagai pengguna dengan skor berturut-turut 3,79 dan 94,33% dengan 

kategori baik. Perolehan skor pada masing-masing aspek yang dinilai dalam media 

pembelajaran oleh validator dapat dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Skor Rata-rata Aspek Pengembangan 

 

Skor tertinggi terdapat pada penilaian Validator dari segi kemudahan penggunaan 

yaitu mencapai 3,97 dengan kategori valid karena penggunaan media Autoplay Media studio  

8  ini  sangat  user  friendly  (mudah  digunakan) sehingga proses  pembelajaran berjalan 

lancar.  Item kemudahan menemukan informasi memperoleh skor yang kursng baik karena 

informasi yang disajikan pada media pembelajaran yang dikembangkan terbatas pada materi 

yang dibahas saja, agar pengguna dapat memperoleh informasi yang diperlukan maka 

perlu ditambahkan link ke internet. Bagi pengguna yang ingin mencari informasi baru dapat 

melalui internet dengan syarat harus terhubung ke wifi. Saran  dari  Validator  tersebut  sangat  

membantu  hal  ini  sejalan  dari  tanggapan Responden Guru yang memberikan respon positif 

dengan adanya link yang bisa menghubungkan media ke internet. 

Salah satu tujuan pengembangan media pembelajaran adalah untuk meningkatkan 

motivasi dan keaktifan Peserta Didik dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga media 

pembelajaran yang telah dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi 

siswa untuk belajar. Aspek pedagogik bertujuan untuk menilai kemampuan media 

pembelajaran Autoplay Media Studio 8 sebagai alat bantu Guru dalam menyampaikan materi. 

Penilaian Validator terhadap aspek pedagogik adalah 3,80 dengan kategori valid. Perolehan 

skor terendah pada aspek pedagogik berdasarkan pertimbangan Validator terhadap 

kemampuan media untuk mendorong Peserta Didik belajar secara mandiri, sebab peran 

sentral Guru sebagai pemberi informasi di dalam pembelajaran tidak bisa diabaikan meskipun 

telah menggunakan media pembelajaran. Pendapat Validator sejalan dengan pengertian media 

pembelajaran yang dikemukakan oleh Azhar Arsyad (2010), yakni media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim (Guru) ke penerima 

(Peserta Didik) sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat Peserta Didik 

sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Kemudahan penggunaan media pembelajaran dapat berdampak pada ketertarikan atau 

respon pengguna dalam mengoperasikan media. Hal ini sejalan dengan tanggapan Peserta 

Didik terhadap media pembelajaran dengan peroleh skor 100% pada item “pembelajaran lebih 

menyenangkan” dan “pembelajaran lebih menarik”. Pembelajaran akan lebih menarik dan 

menyenangkan apabila penyajian materi didalam media pembelajaran menarik dan sesuai 

dengan kebenaran ilmiah. Pemaparan materi didalam media sebaiknya menghindari 

penggunaan kalimat yang terlalu panjang untuk menghindari kejenuhan membaca. Perbaikan 

yang telah dilakukan memperoleh respon positif oleh Peserta Didik terlihat dari perolehan 

persentase 93,33% pada item “Apakah sajian materi pada media pembelajaran sudah 

menarik?” dengan kategori baik. Penilaian aspek isi oleh Validator memperoleh skor 3,94 

dengan kategori valid. Pada tahap review ahli, peneliti banyak memperoleh saran dan 
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masukan dari Validator khususnya pada perbaikan konsep dalam media pembelajaran serta 

perbaikan komponen media sehingga perolehan skor pada aspek isi baik. 

Penggunaan media pembelajaran di sekolah tentunya tidak terlepas dari fasilitas yang 

mendukung seperti komputer, infocus dan speaker. Penggunaan speaker dalam penyajian 

materi menggunakan media pembelajaran bertujuan agar audio dari media pembelajaran bisa 

didengar oleh seluruh peserta didik didalam ruangan belajar. Akan tetapi akan lebih baik 

apabila media pembelajaran dapat digunakan oleh masing-masing peserta didik di ruangan 

multimedia sehingga manfaat media pembelajaran dapat lebih dirasakan oleh peserta didik. 

 

KESIMPULAN 

Media pembelajaran Interaktif berbasis Autoplay Media Studio 8 pada pokok bahasan 

Asam Basa untuk SMA/MA valid digunakan sebagai media pembelajaran kimia untuk 

Peserta Didik kelas XI IPA Sekolah Menengah Atas berdasarkan penilaian validitas, 

kepraktisan dan keefektifan. Persentase skor uji validitas keseluruhan adalah 3,89  dengan 

kategori valid. Tanggapan guru diperoleh persentase skor rata-rata sebesar 3,79 dan uji coba 

terbatas terhadap peserta didik berdasarkan lembar tanggapan diperoleh persentase skor rata-

rata sebesar 94,33% dengan kategori baik. 
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ABSTRAK 

Penelitian mengenai karakterisasi senyawa sitotoksik terhadap terhadap sel murine 

leukemia P-388 hasil isolasi dari ekstrak biji honje (Etlingera elatior) telah dilakukan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan isolasi dan karakterisasi senyawa sitotoksisik 

terhadap sel murine leukemia P-388 dari ekstrak biji E. elantior. Ekstraksi biji E. elantior 

dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut metanol, n-heksan, dan etil asetat, 

pengujian aktivitas sitotoksik terhadap sel murine leukemia P-388 dengan 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromida (MTT) assay yang dipandu uji toksisitas 

terhadap larva udang Artemia salina Leach. menggunakan metode Brine Shirmp Lethality 

Test (BSLT). Ekstrak teraktif difraksinasi menggunakan kromatografi kolom, kromatografi 

radial, dan uji kemurnian dengan HPLC. Senyawa murni hasil isolasi diuji aktivitas sitotoksik 

dan dikarakterisasi dengan metode spektroskopi UV-Vis, FTIR, NMR, dan MS. Ekstrak etil 

asetat biji honje memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel leukemia P-388 dengan IC50 sebesar 

19,21 µg/mL.Senyawa yang diduga bersifat sitotoksik terhadap sel leukemia P-388 adalah 

senyawa golongan flavonoid antara lain resveratrol, lapachol, apigenin, methylated chrysin, 

6,2’-dihydroxyflavanone, 3-Hydroxy-3,4’-dymethoxyflavone dan 4’-Hydroxy-5,7-

dimethoxyflavanone.. 

 

Kata Kunci: Etlingera elatior, sitotoksik, sel murine leukemia P-388, BSLT 

 

PENDAHULUAN 

Honje atau kecombrang (Etlingera elatior) merupakan salah satu jenis tanaman 

rempah-rempah yang telah lama dikenal dan dimanfaatkan sebagai pemberi citarasa pada 

masakan dan obat-obatan terutama berkhasiat sebagai obat luka, penghilang bau badan dan 

mulut (Hidayat dan Hutapea 1991). Hasil penelitian Jaffar et al., (2007) menunjukkan adanya 

beberapa jenis minyak esensial yang bersifat bioaktif pada daun, batang, bunga dan rimpang 

tanaman ini. Kandungan minyak esensial pada daun sebesar 0,0735 %, bunga 0,0334 %, 

batang 0,0029 % dan rimpang 0,0021%. Hasil penelitian lainnya melaporkan bahwa ekstrak 

metanol bunga, daun dan rimpang honje mengandung senyawa yang memiliki aktivitas 

antioksidan, antibakteri dan antikanker (Chan et al., 2007; Habsah et al., 2005). Fakta lainnya 

menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat bunga E. elantior memiliki aktivitas antioksidan yang 

tinggi dengan nilai IC50 sebesar 68,24 μg/mL (Maimulyanti and Prihadi, 2015). Hal ini 

tidaklah mengejutkan karena bunga, batang, rimpang dan daun honje memiliki kandungan 
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senyawa alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, triterpenoid, steroid, dan glikosida yang 

berkaitan dengan aktivitas antibakteri, antioksidan dan sitotoksik terhadap kultur sel murine 

leukemia P-388 (Naufalin, 2005; Antoro, 1995).  

  Kanker merupakan penyakit degeneratif yang menjadi penyebab kematian kedua di 

dunia setelah serangan jantung. Menurut  data  yang  didapatkan dari International Union 

Against Cancer (UICC) suatu oganisasi kanker di Amerika Serikat, menunjukkan pada tahun  

2008 terdapat 12,4 juta kasus kanker baru 7,6 juta kematian akibat kanker, dan 25 juta orang 

hidup dengan menderita kanker. Pada tahun 2030 diprediksi terjadi peningkatan penderita 

kanker lebih dari 300% (Atta-ur-Rahman, 2001).  

  Salah satu jenis kanker yang dapat menyebabkan kematian adalah leukemia.Leukemia 

atau kanker darah merupakan jenis kanker yang mempengaruhi sumsum tulang dan jaringan 

getah bening (Saputra, et al., 2000). Di Indonesia dilaporkan kematian akibat kanker ini 

meningkat setiap tahunnya mulai 1,4% pada tahun 1972 sampai 4,4% pada tahun 1992 (Atta-

ur-Rahman, 2001). Mengingat tingginya jumlah penderita leukemi dan pengobatan melalui 

kemoterapi belum memberikan hasil yang baik, maka saat ini penelitian mengenai leukemia 

dilakukan melalui  pencarian obat-obatan alami dalam tumbuhan yang berpotensia sebagai 

alternatif agen antikanker.  

 Salah satu tumbuhan yang berpotensi sebagai sumber senyawa aktif antileukemia 

adalah honje. Hal ini, didukung penelitian Hasbah et al. (2005) yang melaporkan bahwa 

senyawa pada rimpang honje dapat menghambat pertumbuhan kanker. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penelitian mengenai antileukemia dari tanaman honje berpeluang untuk 

dikembangkan secara lebih luas pada bagian lainnya seperti bunga, kulit buah, dan biji 

termasuk melakukan karakterisasi senyawa aktif antioksidan dan sitotoksik yang terkandung 

di dalamnya.  

   

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah, alat penghalus (grinding mill), alat-alat gelas, botol vial, 

kuvet, pipet tetes, corong pisah, timbangan analitik, lemari asam, penangas air listrik, 

kromatografi lapis tipis (KLT) menggunakan alumunium berlapis silika gel Kieselgel 60 F254 

0.25 mm (Merck), kromatografi kolom gravitasi, kromatografi radial. Peralatan lain yang 

digunakan adalah rotary evaporator Heidolph, lampu ultraviolet (UV) dengan λ 254 dan 

366,spektrofotometri UV-Vis Perkin Elmer Lambda 25, FTIR Pelkin Elmer Spectrum One, 

danLCMS/MS merk XEVO G2 S QTOF). 
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Bahan yang digunakan adalah biji honje (E. elatior) yang berasal dari desa Cintaratu 

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dan dideterminasi di Herbarium Bogoriense, 

Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi LIPI Cibinong, Bogor. Bahan kimia berupa beberapa 

pelarut seperti metanol, etil asetat, n-heksan, kloroform, n-butanol, diklorometana, asam 

asetat yang berkualitas teknis terdestilasi, aseton, asam sulfat 2 N, AlCl3, HCl, NaOAc, 

H3BO3, larva udang (Brine Shrimp), DMSO (Dimethyl sulfoxide), DPPH (1,1-Diphenyl-2-

picryl-hydrayl), (sel leukemia P-388 yang berasal dari Laboratorium Mikrobiologi LIPI 

Serpong, FBS (Fetal Bovine Serum) 2%, dan larutan MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolium bromida).  

Ekstraksi 

Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut metanol teknis 

terdestilasi dan dipartisi menggunakan pelarut n-heksan dan etil asetat teknis terdestilasi, uji 

fitokimia menggunakan pereaksi uji fitokimia (pereaksi Dragendorff, Meyer, dan Wagner: 

alkaloid, pereaki Liberman-Burchard: steroid dan terpenoid, serbuk Mg dalam HCl 2N: 

flavovoid, akuades dan HCl 2 N: saponin, pereaksi etanol 70% dengan larutan FeCl3 5%: 

fenol) (Harborne, 1996), fraksinasi dengan metode kromatografi kolom gravitasi (KKG) 

menggunakan silika gel Kiesel 60 (merck) F254 (0.20-0.50 mm), pemurnian isolat dengan cara 

rekristalisasi yang dianalisa dengan uji titik leleh dan KLT. 

Uji Stotoksik 

Uji sitotoksik terhadap sel murine leukemia P-388 secara in vitro dengan metode 3-

(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromida (MTT) assay (Junedy, 2005) yang 

dipandu uji toksisitas dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) (McLaughlin, et al, 

1991) dengan perhitungan akumulasi mati dan hidup serta % mortalitas (Juniarti et al, 2009) 

dan penentuan nilai LC50 menggunakan persamaan regresi linier (Meyer 1982), dan 

karakterissasi senyawa aktif menggunakan metode spektroskopi UV-VIS, FTIR, dan LCMS 

melalui tahapan preparasi sampel, pemeriksaan sampel, dan analisa data (Lukis dan Ersam, 

2010). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil ekstraksi pada biji honje yang diperoleh dengan metode maserasi menggunakan 

pelarut metanol berupa ekstrak kental berwarna coklat sebanyak 326,18 gram dari 7,3 kg 

serbuk biji honje dengan rendemen sebesar 4,46 %.  

Ekstrak kasar metanol kayu batang namnam kemudian difraksinasi bertahap dengan 

cara ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut dengan kepolaran bertingkat menggunakan n-

heksan dan etil asetat (Day dan Underwood, 2001). Ekstrak yang diperoleh dari hasil partisi 
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dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40-50 
o
C. Berat ekstrak dan 

rendemen yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil partisi ekstrak metanol biji honje 

Jenis Ekstrak Berat Ekstrak (gram) Rendemen (%) 

n-Heksan 70,10  21,49 

Etil asetat 86.5  26,51 

Metanol-air 15,16 4,64 

Uji fitokimia dilakukan terhadap ekstrak n-heksan, etil asetat dan metanol-air. Hasil 

uji fitokimia tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil uji fitokimia ekstrak biji honje 

Golongan Kimia 

Hasil Pengamatan 

Ekstrak 

n-heksan 

Ekstrak Etil 

asetat 

Ekstrak 

Metanol-air 

Flavonoid - + + 

Alkaloid - - - 

Triterpenoid + - - 

Steroid - - - 

Tannin  - + + 

Saponin - - - 

Kuinon - - - 

Keterangan : + = Terdeteksi, –  = Tidak terdeteksi 

 

Berdasarkan hasil uji yang ditunjukkan Tabel 4, ekstrak n-heksan biji honje 

mengandung terpenoid, ekstrak etil asetat dan metanol-air masing-masing mengandung 

flavonoid dan tanin. 

Uji toksisitas dengan metode BSLT dilakukan pada sampel biji honje hasil partisi 

menggunakan hewan uji larva udang Artemia salina Leach.  Hasil uji toksisitas biji honje 

dengan metode BSLT dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil uji toksisitas ekstrak biji honje 

Sampel LC50 (μg/mL) 

Ekstrak Metanol-Air 780,74 

Ekstrak Etil Asetat 163,871 

Esktrak n-heksana 361,498 

Hasil uji toksisitas berdasarkan metode BSLT menunjukkan bahwa ketiga ekstrak hasil 

partisi cair-cair biji honje memiliki potensi sebagai antikanker karena memiliki nilai 

LC50<1000 μg/mL.Menurut Meyer (1982), suatu zat dikatakan aktif atau toksik bila nilai 

LC50< 1000 μg/mL untuk ekstrak dan < 30 μg/mL untuk senyawa murni. Nilai LC50 

merupakan angka yang menunjukan konsentrasi ekstrak yang dapat menyebabkan kematian 

sebesar 50 % dari jumlah hewan uji. Berdasarkan uji toksisitas, ekstrak etil asetat biji honje 

memiliki nilai paling toksik yakni 163,871 μg/mL.  
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Fraksinasi dilakukan pada ekstrak yang memiliki nilai LC50 terendah yakni ekstrak etil 

asetat. Hasil fraksinasi dianalisis menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) dan 

menunjukkan adanya empat fraksi pada Rf 0,30; 0,44; 0,54; dan 0,66. Keempat fraksi tersebut 

memiliki berat masing-masing F1 2,89 gram, F2 2,83 gram, F3 0,47 gram dan F4 0,32 gram. 

Hasil uji toksisitas keempat fraksi menggunakan metode BSLT, menunjukkan F2 memiliki 

toksisitas paling tinggi dengan nilai IC50 sebesar 19,555 μg/mL (Tabel 4). 

Tabel 4. Hasil uji toksisitas fraksi biji honje 

Sampel LC50 (μg/mL) 

Fraksi 1 27.859 

Fraksi 2 19.555 

Fraksi 3 58.753 

Fraksi 4 105.005 

Fraksi 2 dari ekstrak etil asetat biji honje tersebut dianalisa menggunakan KLT dengan 

fase gerak etil asetat dan n-heksana (7:3) menunjukkan adanya tiga noda dengan nilai Rf 

masing-masing Rf  0,36 cm, 0,58 cm dan 0,64. Setelah dialisis menggunakan lampu UV, noda 

dengan Rf 0,58 cm merupakan noda yang paling dominan. Noda yang paling dominan 

tersebut kemudian diisolasi dari KLT dengan cara dilarutkan ke dalam metanol, disaring agar 

terpisah dari silika KLT dan filtrat yang tersisa dikering udarakan sehingga didapatkan isolat 

fraksi 2.. Hasil uji secara in vitro pada sel Leukemia P-388 menunjukkan bahwa isolat fraksi 2 

memiliki siitotoksik sedang terhadap sel Leukemia P-388 dengan nilai IC50 sebesar 19,21 

μg/mL (Cho et al., 1998). 

Berdasarkan hasil analisis spektrofotometri UV-Vis isolat fraksi 2 (Gambar 1) 

menunjukkan adanya dua serapan pada panjang gelombang maksimum (λmaks) 225,15 dan 

275,64 nm. Serapan pada panjang gelombang 225,15 nm menunjukkan adanya transisi 

elektron  n σ* yang disebabkan kromofor C-O (Creswell et al., 2005). Sedangkan transisi 

yang terjadi pada panjang gelombang 275,64 nm menunjukan adanya transisi elektron n  π⃰  

yang berasal dari kromofor C=O (Sastrohamidjojo, 2001). 
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Gambar 1. Spektrum UV-Vis isolat fraksi 2 ekstrak etil asetat biji honje 

Hasil analisis spektrofotometer inframerah dapat dilihat pada Gambar 

2.
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Gambar 2. Spektrum IR isolat fraksi 2 dari ekstrak etil asetat biji honje 

Hasil analisa gugus fungsi dengan spektrofotometer FTIR isolat fraksi 2 terangkum 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Analisa gugus fungsi spektrum ftir isolat fraksi 2 dan referensi 

Bilangan Gelombang (cm
-1

) 
Prakiraan Gugus 

Fungsi Isolat 
Sukadana 

(2010) 

Creswell, et 

al, (2005) 

Akbar 

(2010) 

3439,60 3000-3500 3200-3400 3000-3500 Regangan O-H 

1731,76 1700-1725 1650-1900 - Regangan C=O 

1403,52 dan 

1441,19 
1400-1650 1475-1500 1450-1650 

Tekukan C=C 

aromatic 

1080,15; dan 

1222,75 
990-1100 1000-1260 1000-1230 

Regangan C–O 

alcohol 
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897,55 dan 

783,97 
650-1000 650-1000 650-950 Regangan C-H  

 

Analisa LCMS digunakan untuk mengetahui berat molekul serta kemungkinan 

struktur senyawa yang terdapat pada isolat fraksi 2. Hasil identifikasi menggunakan LCMS 

menghasilkan beberapa puncak spektrum kromatografi pada waktu retensi yang berbeda 

(Gambar 3). 

 

Gambar 3. Spektrum LCMS isolat biji honje 

Berdasarkan data kromatogram LCMS didapatkan beberapa senyawa yang dapat 

teridentifikasi berdasarkan waktu retensi menggunakan MassLynx software (Version 4.1) 

serta database Massbank dan Chemspider secara online. 

Terdapat 7 senyawa yang diduga bersifat antikanker, masing-masing pada waktu 

retensi 1,54 yang merupakan senyawa resveratrol (1) dengan massa molekul [M+H]
+
 

229,0350 m/z. Senyawa pada waktu retensi 2,67 menit diduga merupakan senyawa lapachol 

(2) dengan berat molekul [M+H]
+
 243,0510 m/z. Senyawa pada waktu retensi 3,6 menit 

merupakan senyawa 6,2’-Dihydroxyflavanone (3) dengan berat molekul [M+H]
+
 256,0660 

m/z. Senyawa pada waktu retensi 4,61 menit merupakan senyawa apigenin (4) dengan berat 

molekul [M+H]
+
 271,0823 m/z. Senyawa pada waktu retensi 5,35 menit merupakan 

Methylated chrysin (5) dengan massa molekul [M+H]
+
 285,0982 m/z, terdeteksi pada waktu 

retensi 5,35 menit. Senyawa pada waktu retensi 6,09 menit merupakan senyawa 3-Hydroxy-

3’,4’-Dimethoxyflavone (6) dengan massa molekul [M+H]
+
 299,1130 m/z. Senyawa pada 

waktu retensi 9,37 menit merupakan senyawa4’-Hydroxy-5,7-Dimethoxyflavanone (7) dengan 

massa molekul [M+H]
+
 301,1140 m/z. Spektrum senyawa isolate fraksi 2 pada masing-

masing waktu retensi dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Senyawa aktif hasil analisa LCMS isolat fraksi 2 

Waktu 

retensi 

Massa Molekul 

[M+H]
+
 

Senyawa Dugaan 

1,54 229,0350 Resveratol 

2,67 243,0510 Lapachol 

3,69 256,0660 6,2'-Dihydroxyflavanone 

4,61 271,0823 Apigenin 

5,35 285,0982 Methylated chrysin 

6,09 299,1130 3-Hydroxy-3',4'-dimethoxyflavone 

9,37 301,1143 4'-Hydroxy-5,7-dimethoxyflavanone 

 

Senyawa-senyawa yang teridentifikasi ini merupakan senyawa dari golongan 

flavonoid. Hal ini sesuai dengan hasil serapan FTIR dan UV-Vis yang menunjukkan adanya 

gugus-gugus fungsi dari senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid yang terdapat pada isolat 

fraksi 2 ekstrak biji honje diduga memiliki hubungan dengan kematian larva Artemia salina 

Leach pada metode uji toksisitas BSLT. Adanya kandungan flavonoid pada fraksi 2 

menyebabkan isolat bersifat toksik yang pada kadar tertentu dapat menyebabkan kematian 

larva Artemia salina Leach.  

Menurut Scheuer (1994) sifat toksik suatu tanaman dapat disebabkan karena adanya 

senyawa fenol seperti senyawa flavonoid, maka dapat dikatakan bahwa senyawa-senyawa 

flavonoid yang terkandung pada fraksi ekstrak etil asetat biji honje merupakan senyawa yang 

dapat mematikan larva udang pada uji toksisitas. Gugus OH
-
 pada flavonoid berikatan dengan 

protein integral membran sel larva. Hal ini menyebabkan terbendungnya transport aktif Na
+
 - 

K
+
. Transpor aktif yang berhenti menyebabkan pemasukan ion Na+ yang tidak terkendali ke 

dalam sel, hal ini menyebabkan pecahnya membran sel (Scheuer, 1994). Pecahnya membran 

sel inilah yang menyebabkan kematian larva Artemia salina Leach. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

(1)      (2) 
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(3)      (4) 

  

  (5)      (6) 

 

 

(7) 

Gambar 4. Struktur senyawahasil analisa LCMS isolat fraksi 2: Resveratrol (1), Lapachol (2), 

6,2’-Dihydroxyflavanone (3),Apigenin (4), Methylated chrysin (5), 3-Hydroxy-

3’,4’-Dimethoxyflavone (6) dan 4’-Hydroxy-5,7-Dimethoxyflavanone (7). 

 

Senyawa-senyawa flavonoid yang terkandung dalam isolat fraksi 2 diperkirakan 

memiliki kemampuan dalam menghambat sel Leukemia P-388. Menurut Wang et al, (1999) 

senyawa golongan flavonoid seperti apigenin, quercetin, myricetin dan chalcones merupakan 

senyawa flavonoid yang dapat menghambat aktivitas sel kanker Leukemia pada manusia. Hal 

ini sesuai dengan hasil analisis LCMS fraksi dari etil asetat biji honje mengandung senyawa 

apigenin. 

Senyawa apigenin telah terbukti sebagai senyawa antikanker (Ruela-de-Sousa et al. 

2010). Mekanisme apigenin dalam menghambat siklus kanker adalah dengan cara 

menginhibisi aktivitas protein faktor pemicu siklus sel yakni tirosin kinase (Huang, et al., 

1996). Protein tirosin kinase (PTK) merupakan enzim tirosin kinase yang terlibat dalam 

berbagai jalur signaling dan meregulasi fungsi fundamental sel seperti regulasi terhadap 

proliferasi dan diferensiasi sel, siklus sel, migrasi sel, keberlangsungan hidup sel, dan 
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modulasi pada metabolisme seluler. Aktivitas yang tidak terkontrol dari enzim ini karena 

mutasi atau overekspresi, dapat menyebabkan kanker (Ikawati, 2008). Senyawa apigenin 

bertugas menghambat jalur transduksi sinyal dari membran ke sel inti dengan cara bersaing 

dengan ATP dalam berikatan dengan ATP-binding sites sehingga tidak terjadi perubahan 

ATP menjadi cAMP yang merupakan molekul signaling intraseluler atau second messenger 

yang dapat mengaktifkan protein tirosin kinase (Huang, 1996). Selain itu senyawa apigenin 

juga dapat menghambat protein growth factor TNF yang merupakan senyawa protein pemicu 

timbulnya sel kanker.TNF merupakan polipetida atau agen karsinogenik yang dapat 

mempengaruhi proliferasi tumor, mengubah struktur sel dan berperan dalam metastasis sel 

kanker. Apigenin dapat menghambat produksi TNF dengan cara menurunkan progresifitas 

tumor (Junedy, 2005). 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada biji honje maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Ekstrak metanol dan etil asetat biji honje memiliki aktivitas antioksidan menggunakan 

metode DPPH dengan IC50 masing-masing sebesar 68,38 ppm dan 165,76 ppm. 

2. Ekstrak etil asetat biji honje memiliki aktivitas antikanker terhadap sel leukemia P-388 

MTT essay yang dipandu uji toksisitas terhadap udang Artemia salina Leach. 

menggunakan metode BSLTdengan IC50 sebesar 19,21 µg/mL. 

3. Hasil karakterisasi senyawa dengan menggunakan UV-Vis, FTIR dan LCMS 

menunjukkan adanya senyawa-senyawa resveratrol, lapachol, apigenin, methylated 

chrysin, 6,2’-dihydroxyflavanone, 3-hydroxy-3,4’-dymethoxyflavone dab 4’-hydroxy-5,7-

dimethoxyflavanone. Senyawa yang diduga bersifat toksik dan dapat menghambat sel 

leukemia P-388 adalah senyawa golongan flavonoid.  
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Abstrak 
Penelitian bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk perangkat pembelajaran 

terintegrasi budaya melayu dalam bentuk RPP, LKPD dan alat evaluasi untuk meningkatkan 

pendidikan karakter peserta didik. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (research and 

the development) dengan model prosedural. Penelitian pengembangan telah dilaksanakan di 

laboratorium pendidikan kimia FKIP Universitas Riau mulai Juni sampai November 2016. Prototipe 

perangkat pembelajaran yang dihasilkan melalui penelitian adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) terdiri dari 4x pertemuan, Lembar Kegiatan  Peserta Didik (LKPD) untuk 4x pertemuan dan 1 

set alat evaluasi. Prototipe produk perangkat pembelajaran telah di evaluasi oleh 3 validator. 

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik angket dan observasi. Teknik analisis data dilakukan 

secara deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara menghitung persentase nilai validasi. Skor rata-rata 

penilaian tujuh aspek RPP adalah 95,95% dengan kategori valid. Skor rata-rata penilaian empat aspek 

kelayakan LKPD adalah 95,95% dengan kategori valid. Skor rata-rata penilaian tiga aspek kelayakan 

Alat evaluasi adalah 94,58% dengan kategori valid. Sedangkan persentase respon peserta didik 

terhadap LKPD adalah 97,36% yang berada pada kriteria sangat baik. 

Kata Kunci : Budaya Melayu, Koloid dan Pendidikan Karakter 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan karakter merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh 

pemerintah melalui desain revitalisasi pendidikan karakter dengan pendekatan menyeluruh. 

Kenyataannya belum secara maksimal terimplementasi pada kegiatan pembelajaran. Pembelajaran 

diartikan sebagai proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, 

sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik  (Sagala, 2010). Peserta didik dalam pembelajaran 

diposisikan sebagai subjek belajar yang memegang peranan utama, sehingga dituntut untuk 

beraktivitas secara penuh, sedangkan guru diharapkan dapat merancang proses pembelajaran yang 

memberikan fasilitas atau kemudahan bagi peserta didik sehingga proses pembelajaran berlangsung 

secara efektif (Sardiman, 2011). 

Peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa secara umum terbuai dengan kemajuan 

teknologi dan terpengaruh budaya asing yang masuk melalui kecanggihan teknologi dan informasi. 

Pengaruh positif sangat didukung oleh siapapun, namun pengaruh negatif tidak boleh dianggap 

sederhana karena dapat memicu berbagai penyimpangan dan kejahatan yang terjadi di masyarakat. 

Pendidikan memainkan peranan penting dalam mencegah munculnya dampak negatif dengan adanya 

pengaruh budaya asing yang mempengaruhi peserta didik sebagai generasi muda bangsa. 

Kearifan budaya lokal merupakan akar budaya nasional yang harus dipertahankan dan 

diteruskan kepada generasi muda bangsa (peserta didik) untuk menanamkan nilai-nilai positif dan 

membentengi peserta didik terhadap masuknya pengaruh negatif budaya asing. Melalui pembelajaran, 

guru sebagai fasilitator diharapkan mampu menanamkan nilai budaya untuk membangun karakter dan 

jati diri peserta didik.  

Kimia merupakan salah satu ilmu yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan, hampir 

semua bahan keperluan kita baik langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kimia. Materi 
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pelajaran kimia yang diajarkan di SMA/sederajat  khususnya pada pokok bahasan koloid sangat dekat 

dengan keseharian peserta didik. Melalui kajian literatur dan wawancara dengan salah seorang guru 

kimia pada Mei 2016, belum ditemukan perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan kearifan 

budaya lokal (budaya melayu) sebagai bagian dalam pembelajaran kimia di sekolah.  

Berdasarkan studi literatur diperoleh beberapa hasil penelitian terkait pengintegrasian kearifan 

budaya lokal dalam pembelajaran seperti yang dilaporkan Sriyatin (2013) mengenai penjabaran 

kearifan budaya lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar. Sependapat dengan Ulfah (2014) bahwa 

menggali dan melestarikan unsur kearifan lokal dapat berfungsi efektif dalam pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter tersebut yang akan dijadikan solusi alternatif dalam perbaikan perilaku dan moral 

peserta didik. Pendidikan karakter ini dapat ditanamkan melalui peragkat pembelajaran yang 

terintegrasi pada kearifan budaya lokal. 

Budaya melayu merupakan salah satu kearifan budaya lokal yang mengandung nilai-nilai dan 

norma yang menunjukkan jati diri seseorang. Ciri budaya melayu diantaranya pantun yang berisi 

nasehat dan petuah yang dapat dijadikan pemandu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ciri 

budaya melayu yang lain adalah penggunaan tulisan arab melayu sebagai bagian dari budaya melayu. 

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan hingga saat ini belum ada perangkat pembelajaran kimia 

yang ditulis digandengkan dengan tulisan arab melayu. Pantun yang menjadi bagian dari ciri khas 

budaya melayu juga belum pernah ditemukan dalam perangkat pembelajaran kimia. Melalui 

penyiapan perangkat pembelajaran yang diintegrasikan budaya melayu tim peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian pengembangan yaitu Pengintegrasian Budaya Melayu Dalam Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran Koloid Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter Peserta Didik. 

 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian adalah penelitian pengembangan (research and the development) dengan model 

prosedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif yang menggariskan langkah-

langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk.  

Pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) serta alat evaluasi dikembangkan dengan 

menggunakan model 4-D. Model pengembangan perangkat Four-D Model disarankan oleh 

Thiagarajan, dkk dalam Trianto (2012). Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu Define, 

Design, Develop dan Disseminate atau diadaptasikan menjadi model 4-P, yaitu Pendefinisian, 

Perancangan, Pengembangan, dan Penyebaran. Alur penelitian pengembangan perangkat 

pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 1. 

(Trianto, 2012). 

Gambar 1. Alur Pengembangan perangkat pembelajaran 

Tahap Pendefinisian 

Tahap Perancangan 

Tahap Pengembangan 

Desain Awal 
LKPD 

Validasi Ahli 

Revisi, Prototipe 

I 

Ujicoba terbatas 

Prototipe II 

akhir 
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 RPP, LKPD dan alat evaluasi yang telah dikembangkan divalidasi oleh validator. Validasi bertujuan 

untuk mengetahui salah satu aspek kualitas produk pengembangan yaitu aspek kevalidan. Hal ini 

dilakukan dengan menelaah validitas produk oleh ahli sebagai validator, serta mendapat saran dan 

kritik dari validator terhadap produk yang dikembangkan. 

Validasi ahli dilakukan oleh tiga validator yaitu 3 dosen pendidikan kimia. Setiap validator 

diminta untuk menilai dan memberikan masukan terhadap RPP, LKPD dan alat evaluasi terintegrasi 

budaya melayu yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui tingkat validitasnya. Validasi dilakukan 

dengan beberapa kali revisi dan validator memberikan nilai validasi pada tahap akhir validasi.  

Data validasi yang diperoleh kemudian dianalisis, dan dilakukan revisi berdasarkan saran dari 

validator. Hasil revisi merupakan pengembangan dan penyempurnaan berdasarkan validator yang akan 

menghasilkan RPP, LKPD alat evaluasi yang disebut prototipe I. Selanjutnya prototipe I diujicoba 

terbatas pada 1 sekolah yang melibatkan 20 peserta didik termasuk kategori field test, kemudian 

peserta didik diminta memberikan respon dengan mengisi angket yang disediakan. Berdasarkan hasil 

ujicoba dilakukan revisi terhadap perangkat yang telah dikembangkan dan selanjutnya hasil revisi 

prototipe I disebut prototipe II. Penelitian dibatasi sampai dihasilkan produk prototipe II dan dilakukan 

pelaporan dan seminar hasil penelitian. 

 

Teknik pengumpulan dan analisa data : 

 

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik angket dan observasi. Teknik analisis data 

dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Penentuan kategori dari rata-rata setiap komponen yang 

terdapat pada lembar validasi adalah dengan menghitung persentase data validasi menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

 
  

Kriteria kelayakan/kevalidan dibagi atas valid, cukup valid, kurang valid dan tidak baik. Maka 

kategori validitas seperti yang tertera di Tabel 1. 

 
Tabel 1. Kategori Validitas 

Persentase Kategori 

80,00 – 100 Baik/Valid/Layak 

60,00 – 79,99 Cukup Baik/Cukup Valid/Cukup Layak 

50,00 – 59,99 Kurang Baik/Kurang Valid/Kurang Layak 

0 – 49,99 Tidak Baik (Diganti) 

      (Riduwan, 2012) 

 

HASIL PENELITIAN 
  

Validasi RPP 

Rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan RPP yang dinilai oleh 3 validator dapat dilihat 

pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2.  Rekap Skor Rata-rata Penilaian Aspek Kelayakan RPP 

No Aspek yang dinilai Skor 

Rata-rata 

Validator

1 

Skor 

Rata-rata 

Validator 

2 

Skor 

Rata-rata 

Validator 

3 

 

Skor 

Rata-rata 

Validasi 

 

Keterangan 

1 Identitas Mata 100% 100% 100% 100% Valid 
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Pelajaran 

2 Perumusan 

Indikator 

88,89% 88,89% 100% 92,59% Valid 

3 Pemilihan Materi 

Ajar 

83,33% 100% 88,89% 90,74% Valid 

4 Pemilihan Sumber 

Belajar 

88,89% 88,89% 100% 92,59% Valid 

5 Pemilihan Media 

Belajar 

83,33% 100% 100% 94,44% Valid 

6 Skenario 

Pembelajaran 

93,33% 100% 100% 97,78% Valid 

7 Penilaian 100% 100% 100% 100% Valid 

Skor rata-rata keseluruhan validasi 95,44% Valid 

 

Berdasarkan rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan RPP pada Tabel 2, maka dapat 

dibuat diagram batang skor rata-rata penilaian dari 3 validator mengenai aspek kelayakan RPP yaitu 

identitas mata pelajaran, perumusan indikator, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, 

pemilihan media belajar, skenario pembelajaran dan penilaian seperti Gambar 2 berikut. 

 

 

Gambar 2.  Hasil analisis RPP yang telah  dikembangkan  pada aspek identitas mata pelajaran, 

perumusan indikator, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, pemilihan media 

belajar, skenario pembelajaran dan penilaian. 

 

Untuk keseluruhan validasi Rencana Perangkat Pembelajaran (RPP), semua aspek penilaian 

pada RPP telah termasuk ke dalam kategori valid dengan skor rata-rata untuk ketujuh aspek penilaian 

sebesar 95,44%. 

 

Validasi LKPD 

Rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan LKPD yang dinilai oleh 3 validator dapat dilihat 

pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Rekap Skor Rata-rata Penilaian Keempat Aspek Kelayakan LKPD 

No Aspek yang dinilai Skor Skor Skor  Keterangan 
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Rata-rata 

Validator

1 

Rata-rata 

Validator 

2 

Rata-rata 

Validator 

3 

Skor 

Rata-rata 

Validasi 

 

1 Kelayakan  isi 94,44% 97,22% 97,22% 96,30% Valid 

2 Kelayakan 

Kebahasaan 

91,67% 100% 95,83% 95,83% Valid 

3 Kelayakan 

penyajian 

93,75% 93,75% 100% 95,83% Valid 

4 Kelayakan 

kegrafisan 

93,75% 93,75% 100% 95,83% Valid 

Skor rata-rata keseluruhan validasi 95,95% Valid 
 

Berdasarkan rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan LKPD pada Tabel 3, maka dapat 

dibuat diagram batang skor rata-rata penilaian dari 3 validator mengenai aspek kelayakan LKPD yaitu 

aspek kalayakan isi, kebahasaan, penyajian dan kegrafisan seperti Gambar 3 berikut. 

 

 
     Gambar 3.    Hasil analisis LKPD yang telah  dikembangkan  pada aspek kelayakan isi, 

kebahasaan, penyajian dan kegrafisan 

 

Rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan LKPD oleh tim validator, yaitu kelayakan isi, 

kebahasaan, penyajian, dan kegrafisan berturut-turut memiliki nilai kelayakan 96,30%, 95,83%, 

95,83%, dan 95,83%. Jadi, skor rata-rata keseluruhan validasi LKPD Berbasis Budaya Melayu adalah 

95,95%. Berdasarkan kriteria kelayakan perangkat pembelajaran menurut Riduwan (2012) , maka 

kriteria kelayakan analisis persentase 95,95% termasuk kategori valid. 

 

Validasi Alat Evaluasi 

Rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan alat evaluasi yang dinilai oleh 3 validator dapat 

dilihat pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. Rekap Skor Rata-rata Penilaian Ketiga Aspek Kelayakan Alat Evaluasi 

No Aspek yang dinilai Skor 

Rata-rata 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

Rata-rata 

 

Skor 

Keterangan 
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Validator

1 

Validator 

2 

Validator 

3 

Rata-rata 

Validasi 

 

1 Kelayakan  isi 90% 95% 100% 95% Valid 

2 Kelayakan 

Penyajian 

87,5% 100% 93,75% 93,75% Valid 

3 Kelayakan 

Kebahasaan 

95% 95% 95% 95% Valid 

Skor rata-rata keseluruhan validasi 94,58% Valid 

 

Berdasarkan rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan alat evaluasi pada Tabel 4, maka 

dapat dibuat diagram batang skor rata-rata penilaian dari 3 validator mengenai aspek kelayakan alat 

evaluasi yaitu aspek kalayakan isi, penyajian dan kebahasaan seperti Gambar 4. 

 

 
     Gambar 4.    Hasil analisis alat evaluasi yang telah  dikembangkan  pada aspek kelayakan 

isi, penyajian dan kebahasaan 
 

Rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan alat evaluasi oleh tim validator, yaitu kelayakan 

isi, penyajian dan kebahasaan berturut-turut memiliki nilai kelayakan 95%, 93,75%, 95%. Jadi, skor 

rata-rata keseluruhan validasi Alat evaluasi Berbasis Budaya Melayu adalah 94,58%. Berdasarkan 

kriteria kelayakan perangkat pembelajaran menurut Riduwan (2012) , maka kriteria kelayakan analisis 

presentase 94,58% termasuk kategori valid. 

 

PEMBAHASAN 

Pengembangan Rencana Perangkat Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Peserta Didik 

(LKPD) dan alat evaluasi dilakukan setelah penulis melakukan kajian, telaah literatur yang berkaitan 

dengan pengembangan RPP, LKPD dan alat evaluasi pada pokok bahasan koloid yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum 2013, perancangan instrumen penelitian serta pemilihan format RPP dan LKPD. 

Proses validasi terhadap Rencana Perangkat Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) serta alat evaluasi pada mata pelajaran kimia pokok bahasan koloid dilakukan pada 

tahap pengembangan. Hasil validasi diperoleh dari tim validator yang terdiri dari 3 orang yang 

meliputi 2 orang dosen prodi pendidikan kimia FKIP UR dan 1 orang guru MAN 2 Model Pekanbaru. 
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Validator dipilih sesuai dengan produk perangkat pembelajaran yang sedang dikembangkan yaitu ahli 

di bidang pendidikan dan materi. 

Validasi pada Rencana Perangkat Pembelajaran (RPP) memiliki 7 aspek penilaian, yaitu 

identitas mata pelajaran, perumusan indikator, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, 

pemilihan media belajar, skenario pembelajaran dan penilaian. Validasi pada LKPD terdapat 4 aspek 

penilaian yaitu kelayakan isi, kebahasaan, penyajian dan kegrafisan. Sedangkan validasi pada alat 

evaluasi terdapat 3 aspek penilaian yaitu kelayakan isi, kebahasaan, penyajian. Pada tahap validasi 

awal RPP, LKPD maupun alat evaluasi masih memiliki kekurangan sehingga disarankan oleh tim 

validator untuk melakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan pada sajian indikator yang terdapat dalam 

RPP dinilai belum sesuai dengan Kompetensi Dasar yang akan dicapai pada pembelajaran. 

Selanjutnya pada skenario pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran tidak terlalu jelas dikarenakan 

tidak terlihat perbedaan kegiatannya. Setelah mendapatkan masukan dari validator, RPP yang 

dikembangkan direvisi dan setelah dinilai kembali RPP telah memenuhi kriteria kelayakan dengan 

kategori valid. 

Validasi LKPD juga mendapat masukan pada tahap validasi awal. Pojok sains yang terdapat 

pada LKPD menyajikan kekhasan dari kebudayaan melayu Riau, salah satunya adalah lempuk durian 

yang termasuk kedalam jenis koloid. Peneliti hanya menyebutkan bahwa lempuk durian merupakan 

makanan khas dari Riau yang berbentuk seperti dodol. Tim validator menyarankan untuk 

menerangkan sedikit mengenai pembuatan lempuk durian agar peserta didik menjadi tahu bagaimana 

tata cara pembuatannya. Tulisan arab melayu yang terdapat di dalam pantun masih terdapat kesalahan 

penulisan, sehingga validator menyarankan untuk melihat kaidah tata cara penulisan arab melayu yang 

benar dan memperbaikinya. Setelah dilakukan tahap revisi, maka LKPD dinilai kembali dan telah 

memenuhi kelayakan dengan kategori valid.  

Pengintegrasian budaya melayu dalam produk diperlihatkan pada penggunaan tulisan arab 

melayu dan pantun yang tersaji pada RPP dan LKPD. Penggunaan budaya melayu pada LKPD 

bertujuan untuk peningkatan karakter peserta didik. Penanaman nilai-nilai karakter peserta didik 

terlihat dalam alat evaluasi yang dicantumkan secara tersirat pada kalimat soal evaluasi. Nilai-nilai 

yang dicantumkan meliputi nilai rasa ingin tahu, religius serta peduli lingkungan.Tujuan pencantuman 

ini agar peserta didik mengerti akan budaya melayu yang ada di lingkungannya sehingga mereka dapat 

membangun serta mengembangkan pendidikan karakter yang didapat dari pembelajaran disekolah. 

Sejalan dengan pendapat Novika (2015) bahwa melalui kebiasaan-kebiasaan yang sering ditemuinya 

dalam sekolah akan berdampak pada perubahan yang baik “acting the good”. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan dalam bentuk RPP, LKPD dan alat evaluasi 

untuk pokok bahasan Koloid terintegrasi budaya melayu termasuk dalam kategori valid dan 

layak 

2. Hasil uji coba terbatas menunjukkan respon guru dalam kategori baik, dan respon siswa dalam 

kategori baik 

 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka produk perangkat pembelajaran yang telah 

dikembangkan melalui pengintegrasian budaya melayu agar dilanjutkan tahap uji coba secara luas 

sehingga dapat diketahui validitas perangkat yang dikembangkan untuk digunakan secara massal 
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sehingga dapat diimplementasikan di sekolah. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model 

pembelajaran berbasis proyek (PjBL)dapat meningkatkan keaktifan 

siswa pada materi ikatan kimia kelas X SMKN 9 Muaro 

Jambi.Penelitian ini merupakan sebuahpenelitiananalisis 

deskriptif.Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri9Muaro Jambi di 

kelas X pada semester genap tahun ajaran 2016/2017.Sampel yang 

diteliti sebanyak 60 siswa yang terdiri dari 30 siswa kelas 

eksperimendan 30 siswa kelas kontrol. Instrument berbentuk lembar 

observasi dan angket keaktifan. Hasil penelitian menunjukkan 

keaktifan pada kelaS eksperimen (dibelajarkan dengan model 

PjBLdipadu inkuiri terbimbing)82%sedangkan keaktifan siswa pada 

kelas kontrol(dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional) adalah 

74%. Maka hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat perbedaan 

penerapan model PjBL Terbimbing dan PjBLkeaktifan siswa pada 

materi ikatan kimia kelas X SMKN 9 Muaro Jambi. 

 

Kata Kunci: Keaktifan, Model Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) dipadu Inkuiri 

Terbimbing. 

 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang sesuai dengan 

pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta ingin mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Perkembangan zaman saat ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas sehingga mampu bersaing dengan negara lain pada era globalisasi khususnya pada 

era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).Pendidikan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang 

berkualitas akan berpengaruh pada kemajuan diberbagai bidang termasuk bidang ekonomi.  

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan 

nasional. Hal ini dikarenakan melalui sektor pendidikan dapat dibentuk manusia yang 

berkualitas, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 

3 bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

seperti peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

mailto:meritamerita13@yahoo.co.id
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dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

SMK Negeri 9Muaro Jambiadalah sebuah sekolah menengah kejuruan yang terletak di 

Desa Pematang Gajah. SMK Negeri 9Muaro Jambi merupakan sebuah sekolah yang baru 

berdiri pada tahun 2011. Pada awalnya, SMK Negeri 9 Muaro Jambi memiliki dua program 

studi kejuruan, yaitu Multimedia dan Teknik Sepeda Motor. Namun saat ini SMK Negeri 9 

Muaro Jambi telah memiliki tiga program kejuruan yaitu Teknik Instalasi Tenaga Listrik, 

Multimedia, dan Teknik Sepeda Motor. Meskipun sekolah ini merupakan sekolah kejuruan, 

namun sekolah ini juga memiliki materi kimia sebagai salah satu mata pelajarannya. Dalam 

proses belajar mengajar Kimia kelas XI SMK Negeri 9Muaro Jambi mengalami masalah 

dalam belajar yang berakibat pada rendahnya hasil belajar kimia. Meskipun tidak semua 

peserta didik  mengalami hal tersebut. Karena setiap peserta didik  memilikimotivasi belajar 

yang berbeda-beda.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimiadiketahui bahwa hasil 

belajar peserta didik khususnya pada materi asam basa masih rendah. Guru mata pelajaran 

kimia di sekolah tersebut mengatakan bahwa pada proses pembelajaran rendahnya interaksi 

peserta didik  di dalam kelas dikarenakan dalam pembelajaran peserta didik  tidak mau 

mengungkapkan masalah yang dihadapinya dan peserta didik  kurang mau bertanya maupun 

menjawab soal yang diberikan oleh guru dalam mengajar. Selain itu, berdasarkan observasi 

pembelajaran yang dilakukan beberapa kali, diketahui bahwa guru menggunakan metode 

ceramah pada setiap pertemuannya. Hal ini berarti pembelajaran berpusat pada guru, sehingga 

peserta didik kurang terlibat aktif didalam pembelajaran. 

Hasil belajar kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar kimia secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, faktor internal atau 

berasal dari dalam diri peserta didik  meliputi faktor jasmani dan psikologis. Faktor jasmani 

terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan faktor psikologis terdiri dari intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan dan kelelahan. Kedua, faktor eksternal atau 

faktor yang berasal dari luar diri peserta didik , antara lain: factor keluarga meliputi cara 

orangtua mendidik, sosal ekonomi, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan model pembelajaran yang inovatif agar 

dapat membantu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Model pembelajaran 

berbasis proyek/project based learning (PjBL) merupakan sebuah pembelajaran yang inovatif 

dan berpusat pada peserta didik. Model pembelajaran PjBL adalah sebuah pembelajaran 

dengan aktivitas jangka panjang yang melibatkan siswa dalammerancang, membuat, dan 

menampilkan produk untuk mengatasi permasalahan dunia nyata. Siswa dilatih untuk 

melakukan analisis terhadap permasalahan, kemudian melakukan eksplorasi, mengumpulkan 

informasi, interpretasi, dan penilaian dalam mengerjakan proyek yang terkait dengan 

permasalahan yang dikaji.  

Model pembelajaran PjBL memberikan peningkatan pemahaman konsep kimia dan 

sikap ilmiah siswa yang lebuih tinggi dibandingkan dengan pada siswa yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran PBL. Namun, terdapat beberapa kelemahan model pembelajaran 

PjBL menurut Sani (2014) yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya, 

membutuhkan biaya, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar, serta sulit membuat 

siswa aktif dalam kelompok. Selain itu, Kiki Setyandari (2015) dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa model pembelajaran PjBL meningkatkan keterampilan proses sains 

siswa. Namun, Kiki menyarankan agar peneliti yang akan melakukan penelitian serupa agar 

memperhatikan waktu yang dialokasikan dalam kegiatan pembelajaran.  

Namun, pada beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa PjBL masih belum 

memberikan kontribusi yang baik bagi pembelajaran dan hasil belajar. Seperti yang 

disebutkan oleh Erdem (2012) yang menyatakan bahwa model pembelajaran PjBL tidak 
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memberikan pengaruh positif pada sikap siswa terhadap kimia dan tidak mengurangi 

kekhawatiran siswa terhadap kimia.  

Selanjutnya Fikriyah, dkk (2014) mengatakan model pembelajaran PjBL tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. Fikriyah menyarankan agar penelitiannya 

dapat dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya dengan pengembangan model, metode, 

atau  masalah. Addiin,dkk (2014) menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis 

proyek memberikan pengaruh yang baik terhadap keaktifan siswa dikelas. Hal ini dikarenakan 

siswa lebih termotivasi dan tertarik terhadap materi pelajaran. Ditinjau dari hasil belajar, 

model pembelajaran PjBL ini memberikan kontribusi yang baik pada aspek afektif dan 

psikomotor. Namun, penggunaan  model pembelajaranm PjBL ini belum memberikan 

kontribusi yang baik pada aspek kognitif, terlihat dari ketuntasan siswa masih rendah, yaitu 

32%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya,  waktu pembelajaran model PjBL 

yaitu 3 x 45 menit mengakibatkan post test tidak bisa langsung dilaksanakan setelah 

pembelajaran, sebagian besar siswa kurang bisa mengingat materi yang telah diajarkan, siswa 

kurang bersemangat untuk mengulangi materi post test, siswa belum terbiasa dengan adanya 

post test , dan kemampuan matematis siswa kurang. 

Berdasarkan uji pendahuluan yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 9 Muaro Jambi 

pada bulan Mei 2016 diketahui  bahwa model pembelajaran PjBL memberikan kontribusi 

yang baik dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Namun masih ditemui beberapa kendala 

dalam pelaksanaan model pembelajaran PjBL ini. Misalnya pada tahap perencanaan, siswa 

belum mampu memilih project apa yang akan dikerjakan untuk memecahkan masalah yang 

telah diberikan. Oleh karena itu guru mengarahkan siswa untuk menemukan project yang 

tepat untuk menyelesaikan masalah. Dikarenakan tidak adanya fasilitas yang mendukung 

(wifi) untuk mencari literatur yang mendukung dalam memecahkan masalah, dalam 

pembelajaran guru memberikan bantuan berupa artikel-artikel terkait permasalahan. 

Sedangkan pada tahap pelaksanaan project, masih terdapat siswa yang kurang aktif. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Abdullah,S dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Saintifik 

untuk Implementasi K-13 yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan PjBL adalah 

kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. 

Berangkat dari teori dan fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, maka  peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek 

(Project Based Learning) Dipadu Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa 

Materi  Ikatan Kimia Kelas X  SMKN 9 Muaro Jambi”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian jenis ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah penerapan model pembelajaran berbasis proyek (PjBL)dipadu inkuiri 

terbimbing dapat meningkatkan keaktifan siswa pada materi ikatan kimia kelas X SMKN 9 

Muaro Jambi. Diperlukan dua kelas sampel yang akan dijadikan sebagai kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Satu kelas eksperimen dibelajarkan menggunakan model pembelajaran 

PjBLdipadu inkuiri terbimbing dan satu kelas lagi dibelajarkan menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

 Populasi penelitian ini siswa kelas X SMK Negeri 9Muaro Jambi tahun ajaran 

2016/2017, penentuan sampel dilakukan dengan teknik simpel random sampling. Data 

penelitian dikumpulkan menggunakan lembar observasi keaktifan siswa dan dokumen berupa 

foto sebagai bahan refleksi. 

Rancangan penelitian penelitian ini meliputi tiga tahap; 1) tahap persiapan; 2) tahap 

pelaksanaan pengajaran; 3) tahap pelaksanaan tes akhir. 
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Tahap persiapan dilakukan kegiatan antara lain : menentukan kelas yang akan 

dijadikan sampel, membagi siswa dalam kelompok yang disusun secara heterogen,  

menentukan jadwal penelitian, membuat RPP untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

menyusun instrumen penelitian. Peneliti menyusun agenda pelaksanaan penelitian yang 

dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

 Tahap pelaksanaan pengajaran dilaksanakan pembelajaran denganmodel pembelajaran 

PjBLdipadu inkuiri terbimbing pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional  untuk 

kelas kontrol. 

 Tahap akhir pelaksanaan tes akhir dilakukan analisisdeskriptif terhadap lembar 

observasi.  

 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada 2 kelas.Deskripsinya adalah kelasX MM1 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas X TSM 1 sebagai kelas kontrol. 

Setelah diketahui populasi berdistribusi normal dan variansinya homogeny, langkah 

selanjutnya adalah menentukan kelas sampel.Kelas sampel tersebut terdiri atas kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.Hal ini dilakukan dengan tekhnik kombinasi dari enam kelas 

disusun menjadi 12pasang sampel. Dari pengambilan secara acak terhadap 12 pasang sampel 

tersebut diperoleh satu kelompok sampel yaitu (X MM1, XTSM 1). Kemudian dilakukan 

kembali pengambilan secara acak. Nama kelas yang terambil pertama sebagai kelas 

eksperimen yaitu kelas X MM1 dan kemudian yang terambil kedua sebagai kelas kontrol 

yaitu X TSM 1. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas ini peneliti membagi siswa ke dalam 

kelompok. Pembagian kelompok di dilakukan dengan mengelompokkan siswa secara 

heterogen. Membentuk kelompok secara heterogenini dilakukan agar dapat terhindar dari 

terbentuknya kelompok yang hanya terdiri dari siswa yang lebih pandai saja. Dengan 

kemampuan heterogen pada masing-masing kelompok, diharapkan kerjasama antar siswa 

dapat berjalan dengan baik dan lancar.  

Hasil penelitian menunjukkan keaktifan pada kelas eksperimen (dibelajarkan dengan 

model PjBL dipadu inkuiri terbimbing) 82% sedangkan keaktifan siswa pada kelas 

kontrol(dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional) adalah 74%. 

 

PEMBAHASAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di kelas X SMK Negeri 9Muaro Jambi pada materi ikatan 

kimia. Dalam penelitian ini terdapat satu kelas eksperimen (kelas X MM1) yang di ajar 

dengan menggunakan PjBLdipadu inkuiri terbimbingdan satu kelas kontrol (X TSM 1) yang 

diajar dengan pembelajaran konvensional.Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung 

sebanyak empat pertemuan di kelas eksperimen dan empat pertemuan di kelas kontrol. Kedua 

kelas sampel diajar dengan pokok bahasan yang sama yaitu ikatan kimia. 

 Berdasarkan hasil observasi terhadap keaktifan siswa di kelas eksperimen telah 

mencapai kriteria “Sangat Baik” dengan persentase 82% sedangkan pada kelas kontrol 

mencapai 74%. 

Dari uraian diatas dapat di diketahui bahwa keaktifan siswa kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan keaktifan siswa kelas kontrol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran berbasis proyek (project based learning) dipadu inkuiri terbimbing 

dapat meningkatkan keaktifan siswa kelasX  SMKN 9Muaro Jambipada materi  ikatan kimia. 

Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran berbasis proyek siswa dituntut untuk aktif dan 

menemukan sendiri konsep yang harus dipahami untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan guru. Penyelesaian masalah yang dikerjakan oleh siswa dimulai sejak perencanaan, 
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penjadwalan sesuai kesepakatan dengan guru, pelaksanaan proyek, sampai pengambilan 

kesimpulan atas materi ikatan kimia.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai penerapan 

pembelajaran berbasis proyek (project based learning) dipadu inkuiri terbimbing pada materi 

ikatan kimia di kelas X SMK Negeri 9 Muaro Jambi diperoleh kesimpulan bahwa 

pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran PjBLdipadu inkuiri 

terbimbing dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional, pada kelas 

eksperimen denganmodel pembelajaran PjBLdipadu inkuiri terbimbing yang berjumlah 30 

siswa diketahui keaktifan siswa mencapai 82%. Sedangkan pada kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional yang berjumlah 30 siswa keaktian siswa 

mencapai 74%. 

Penerapan pembelajaran berbasis proyek (project based learning) dipadu inkuiri 

terbimbing dapat meningkatkan keaktifan siswa kelasX  SMKN 9Muaro Jambipada materi  

ikatan kimia. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran berbasis proyek siswa dituntut 

untuk aktif dan menemukan sendiri konsep yang harus dipahami untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan guru. Penyelesaian masalah yang dikerjakan oleh siswa dimulai sejak 

perencanaan, penjadwalan sesuai kesepakatan dengan guru, pelaksanaan proyek, sampai 

pengambilan kesimpulan atas materi ikatan kimia.  

 

Saran 

1. Pembelajaran dengan model pembelajaran PjBLdipadu inkuiri terbimbing dapat dijadikan 
sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran kimia  khususnya pada materi ikatan 

kimia. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada materi ikatan kimia dengan model pembelajaran 

PjBLdipadu inkuiri terbimbing.Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

melaksanakan penelitian yang serupa pada materi yang berbeda,  mengukur aspek yang 

lain atau jenjang sekolah yang berbeda. 

3. Guru harus meningkatkan interaksi terhadap siswa pada saat pembelajaran agar dapat 
terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. 

4. Guru harus sering menerapkan model pembelajaran PjBLdipadu inkuiri terbimbing dalam 
pelaksanaan pembelajarannya agar siswa tidak canggung dalam mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakanstrategiPjBL dipadu inkuiri. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Addiin, I; Redzeki, T; Ariani, S.R.D.2014. Penerapan Model Pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) pada Materi Pokok Larutan Asam Basa di Kelas XI IPA 1 SMA 

Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014.Jurnal Pendidikan Kimia (JPK): 

ISSN 2337-9995 

Erdem, E.2012. Examination of the Effects of Project Based LearningApproach onStudents’ 

Attitudes Towards Chemistry and Test Anxiety.World Applied Sciences Journal: ISSN 

1818-4952 © IDOSI Publications. 



 

 

1841 

 

Fikriyah, M;Indrawati;Gani, A.A.2014.Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project 

BasedLearning) disertai Media Audio-Visual dalamPembelajaran Fisika Di SMAN 4 

Jember. 

Sani, RA.2014.Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi K-13. Jakarta: PT. Bumi Aksara 

Setyandari, K.2015.Penerapan Metode Project BasedLearning 

BerbasisChemoentrepreneurship pada Materi Koloid 

untukMeningkatkanKeterampilan Proses Sains Siswa Kelas XI.E- Journal Program 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha:Universitas Negeri Semarang. 



 

 

1842 

 

PENGEMBANGAN MODUL SISTEM KOLOID BERBASIS PENDEKATAN 

SAINTIFIK UNTUK KELAS XI SMA 

 

 

Yerimadesi
1)

, Ellizar
2)

, Fitri Hayati
3)

, Uswatun Hasanah
4)

 

FMIPA, Universitas Negeri Padang 

email: yerimadesi_74@yahoo.com 

 

 

ABSTRACT 

This Research and Development study intended to make scientific 

approach-based module, determine its validity, practicality and 

effectiveness on cognitive learning outcome of grade XI SMA students. 

4-D instructional design model was taken for this research, but the 

stages were limited to define, design and develop stages. The 

instruments used in this research were validity and practicality 

questionnaires and students learning outcome test. Module was 

validated by seven experts and tested to 27 students in SMAN 7 Padang 

in 2014/2015 academic year. The effectiveness of the module was 

obtained from learning outcome test which was done to grade XI 

students in SMAN 7 Padang in 2016/2017 academic year. Validity and 

practicality data were both analyzed with Kappa moment. Kappa 

moment for validity and practicality from teachers and students were 

0.87, 0.9, and 0.89 respectively meaning that the module had a very 

high degree of validity and practicality. Analysis on the effectiveness of 

the module showed that students’ learning outcome in experiment 

group was higher than that in control group. Data from these groups 

were normally distributed and homogenous, and tcount> ttable. Research 

result showed that the module was valid, practical, and effective for 

chemistry learning in grade XI SMA. 

 

Keywords: colloidal sistem, module, scientific approach, research and development, 4-D 

model 

 

PENDAHULUAN 

Kimia merupakan salah satu cabang dari ilmu sains. Ilmu kimia memberikan 

konstribusi yang penting dan berarti terhadap perkembangan ilmu-ilmu terapan seperti ilmu 

pertanian, kesehatan, perikanan, dan teknologi, oleh karena itu kimia menjadi mata pelajaran 

wajib di SMA/MA. Untuk mempelajari kimia dibutuhkan pemahaman yang tinggi oleh siswa.  

Pemahaman ini bisa diperoleh siswa jika mereka terlibat secara langsung dalam pembelajaran. 

Siswa tidak hanya menerima dari guru, tetapi mereka mengkonstruk pengetahuan itu sendiri 

melalui pengalamannya secara langsung. Pengalaman langsung dalam pembelajaran dapat 

diperoleh siswa melalui pendekatan saintifik/ilmiah.  

Pendekatan saintifik/ilmiah merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan 

proses berpikir  ilmiah. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran akan lebih mudah 

jika tersedia bahan ajar. Namun kenyataan dilapangan ketersedian bahan ajar di sekolah masih 

terbatas. Oleh karena itu perlu dikembangkan bahan ajar yang dapat membantu penerapan 

pendekatan saintifik, seperti LKS, handout, dan modul. 
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Penggunaan bahan ajar dan perangkat pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 

dan keterampilan berpikir siswa, seperti modul berbasis pendekatan saintifik sangat layak 

digunakan dalam pembelajaran keanekaragaman hayati
[1]

; RPP berbasis pendekatan saintifik 

melalui model pembelajaran PBL berhasil memotivasi  dan  menanamkan  sikap  internal  

pada  peserta  didik
[2]

;bahan  ajar reaksi redoks bervisi Sets, berorientasi konstruktivistik 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa
[3]

; modul kimia berbasis masalah pada 

materi konsep mol efektif untuk meningkatkan hasil belajar pengetahuan, keterampilan dan 

sikap siswa kelas X SMA/MA
[4]

;modul larutan penyangga berbasis discovery learningvalid 

dan praktis untuk pembelajaran kimia kelas XI SMA/MA
[5]

; danmodul kesetimbangan kimia 

berbasis pendekatan saintifik valid, praktis dan efektif terhadap peningkatan hasil belajar 

kimia siswa kelas XI SMA/MA
[6]

. 

Dari beberapa hasil penelitian di atas terlihat bahwa penerapan beberapa metode, 

media, dan teknik pembelajaran yang didasarkan pada pendekatan saintifik, dapat 

meningkatkan keaktifan belajar kimia siswa dalam pembelajaran kimiadan meningkatkan 

keterampilan berfikir kritis siswa
[7]

. 

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan modul sistem koloid berbasis pendekatan saintifik, menentukan tingkat 

validitas, praktikalitas dan efektifitasnya terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas XI 

SMA/MA. 

 

 

METODE PENELITIAN 

A. Pada penelitian dan pengembangan atau Research and Development(R&D) ini, 

digunakan model pengembangan perangkat pembelajaran (instructional development)yang 

dikemukakan oleh Thiagarajan, Sivasailam, et al (1974), yaitu 4-D model. Pengembangan 

model ini terdiri dari 4 tahap yaitudefine, design, develop, dan disseminate
[8]

, namun 

penelitian ini baru dilakukan sampai tahap develop. 

Pada tahap definedilakukan analisis ujung depan (front-end analysis), analisis 

siswa(learner analysis), analisis tugas(task analysis), analisis konsep(concept analysis), dan 

analisis tujuan pembelajaran(specifying instructional objectives)
[8]

. Analisis ujung depandan 

analisis siswa dilakukan melalui studi literatur dengan menganalisis teori dan konsep terkait 

penelitian dan pemberian angket kepada beberapa orang guru dan siswa di Kota Padang. 

Analisis tugas dilakukan dengan menganalisis kurikulum yang terdiri dari analisis 

Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan bahan dari materi sistem koloid sesuai 

silabus Kurikulum 2013. Analisis konsep dilakukan dengan mengidentifikasi dan menyusun 

secara sistematis konsep-konsep utama dan penunjang dari materi sistem koloid yang akan 

diajarkan. Konsep-konsep tersebut dianalisis dari buku-buku kimia yang relevan, hasil 

analisis dibuatkan dalam bentuk tabel analisis konsep yang digunakan untuk merancang peta 

konsep, sehingga memudahkan dalam menyusun modul sistem koloid yang dikembangkan. 

Analisis tujuan pembelajaran dilakukan untuk merumusan tujuan pembelajaran sistem koloid 

dari indikator yang telah disusun. 

Pada tahap design,dirancang modul sistem koloid berbasis pendekatan saintifik 

berdasarkan komponen-kompenen modul yang terdiri dari judul modul, kompetensi yang 

akan dicapai, petunjuk penggunaan, peta konsep, lembar kegiatan, lembar kerja, lembar 

evaluasi, kunci jawaban lembar kegiatan (LK), lembar kerja siswa (LKS) dan lembar 

evaluasi
[9]

. 

Pada tahap develop, dilakukan uji validitas, praktikalitas, dan efektifitas modul yang 

dikembangkan. Instrumen penelitian berupa angket yang terdiri dari lembar validitas dan 
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lembar praktikalitas. Modul divalidasi oleh tujuh orang pakar, yaitu empat dosen kimia 

FMIPA Universitas Negeri Padang dan tiga guru kimia SMAN 7 Padang. Uji praktikalitas 

dilakukan oleh tiga orang guru kimia dan 27 siswa kelas XI MIASMAN 7 Padang pada tahun 

ajaran 2014/2015. Data hasil uji validitas dan praktikalitas yang diperoleh dianalisis 

menggunakan momen kappa seperti persamaan 1 dan kategori keputusan pada Tabel 1
[10]

. 

 

..............(1) 

Keterangan: 

   =  Moment kappa yang menunjukkan validitas produk. 

P    =  Proporsi yang terealisasi, dihitung dengan cara jumlah nilai yang diberi oleh validator 

dibagi jumlah nilai maksimal. 

Pe  =  Proporsi yang tidak terealisasi, dihitung dengan cara jumlah nilai maksimal dikurangi 

dengan jumlah nilai total yang diberi validator dibagi jumlah nilai maksimal 

 

Tabel 1. Kategori Keputusan berdasarkan Moment Kappa (k)
[10]

 

Interval Kategori 

0,81 – 1,00 Sangat tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,01 – 0,20 Sangat rendah 

≤ 0,00 Tidak valid 

Efektifitas penggunaan modul terhadap hasil belajar, diketahui melalui penelitian 

eksperimen semu dengan rancangan penelitian Randomized Control Group Posttest Only 

Design (Tabel 2). Variabel yang dikontrol dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar, 

siswa, waktu dan lainnya. 

 

Tabel  2. Desain Penelitian
[11]

. 

Sampel Perlakuan Tes Akhir 

Kelas Eksperimen 

(R) X1 O1 

Kelas Kontrol (R) Y1 O2 

 

Pada rancangan penelitian ini dibuat dua kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan 

kontrol. Kelas eksperimen diperlakukan dengan menggunakan modul berbasis pendekatan 

saintifik dan kelas kontrol tanpa menggunakan modul berbasis pendekatan saintifik. 

Pengambilan kelas sampel dilakukan dengan menggunakan teknik cluster sampling
[12]

. Dalam 

penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa kelas XI MIA SMAN 7 Padang tahun ajaran 

2016/2017.Kelas yang terpilih sebagai sampel adalah kelas XI MIA 1 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas XI MIA 4 sebagai kelas kontrol. 

Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes hasil belajar yang diselenggarakan  

secara tertulis yaitu berupa soal pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban. Sebelum 

soal digunakan terlebih dahulu dilakukan uji validalitas tes, reliabilitas tes, tingkat kesukaran 

dan daya beda soal untuk mendapatkan soal tes yang baik. Dari hasil uji coba terhadap40 soal, 

diperoleh 25 soal yang dapat digunakan untuk tes akhir. 

Analisis terhadap data penelitian dilakukan bertujuan untuk menguji kebenaran 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian.Untuk menganalisis kebenaran data hasil penelitian 

digunakan uji hipotesis yaitu dengan menguji kesamaan rata-rata dengan uji satu pihak yaitu 

pihak kanan. Sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas.  
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Hasil uji normalitas dan homogenitas dari hasil tes akhir didapat bahwa kedua kelas 

sampel terdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Analisis data dilakukan 

dengan uji-t menggunakan persamaan (2)
[13]

. 

 

t  =       (2) 

Untuk menghitung simpangan baku (s) digunakan persamaan (3)
[13]

. 

 

s=   (3) 

keterangan: 

x1 =  nilai rata-rata siswa kelas eksperimen  

x2 =  nilai rata-rata siswa kelas kontrol 

s   =  simpangan baku 

n1 =  jumlah siswa kelas eksperimen  

n2 =  jumlah siswa kelas kontrol 

Kriteria pengujian adalah terima Ho jika t < t1-α  dan tolak Ho jika t mempunyai harga-harga 

yang lain
[13]

. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Define (Tahap Pendefinisian) 

1) Analisis Ujung Depan  

Berdasarkan analisis angket yang diberikan kepada beberapa orang guru dikota 

Padang, diperoleh informasi bahwa pada proses pembelajaran kimia materi sistem 

koloid,umumnya gurumenggunakan buku teks, LKS, dan power point yang belum 

sepenuhnya menuntun siswa aktif seperti tuntutan kurikulum 2013 dengan pendekatan 

saintifik. Materi sistem koloid dianggap bersifat hafalan sehingga siswa cendrung 

menghafal istilah-istilah yang ada pada materi tersebut, hal ini bertentangan dengan 

tuntutan kurikulum 2013 yang menekankan agar siswa aktif untuk menemukan 

pengetahuan baru melalui kegiatan pembelajarandan tidak hanya bergantung kepada 

guru. 

Berdasarkan masalah ini maka pada penelitian ini dikembangkan modul sistem koloid 

berbasis pendekatan saintifik. Pemilihan modul karena modul merupakan bahan ajar dengan 

komponen terlengkap dibandingkan dengan bahan ajar lainnya. Modul merupakan salah satu 

jenis bahan ajar cetakyang disusun secara sistematis, berisi materi pembelajaran, metode, 

tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar/indikator pencapaian kompetensi, 

petunjuk penggunaan modul, lembar kegiatan, lembar kerja, lembar evaluasi dan kunci 

jawaban yang diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguji diri 

sendiri melalui latihan yang disajikan dalam modul
[14]

. 

Modul adalah suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu 

rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah 

tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas
[15]

. 

2) Analisis Siswa 

Menurut teori belajar Piaget perkembangan kognitif dibagi atas empat tahap yaitu 

tahap sensorimotor, tahap praoperasional, operasional konkret, dan operasional 

formal
[16]

.Siswa di SMA jika dilihat dari usianya dapat dikategorikan masuk ke dalam tahap 

Operasional Formal. Pada tahap formal operational period (operasi formal) ini ditandai 
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dengan kemampuan untuk menggunakan kaidah-kaidah logika formal yang tidak terikat lagi 

oleh objek-objek yang bersifat konkrit. Pada tahap operasional formal dapat juga ditandai 

dengan diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis dan 

menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia 
[17]

. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu bahan ajar yang mampu membuat anak berfikir 

kritis, menarik kesimpulan, dan mengembangkan hipotesa, salah satunya adalah modul. 

Untuk itu dirancang modul berbasis sistem koloid berbasis pendekatan saintifik yang 

diharapkan dapat menuntun  siswa untuk  belajar mandiri secara individu atau berkelas tanpa 

kehadiran guru atau dengan bimbingan minimal dari guru. Melalui modul diharapkan siswa 

menemukan sendiri, menyelidiki sendiri dan merumuskan hipotesis serta menemukan 

kebenaran dengan menggunakan proses induktif/deduktif sampai pada menarik kesimpulan. 

3) Analisis Tugas 

Analisis ini berupa analisis Kompetensi Dasar (KD) dan bahan materi pelajaran. 

Kompetensi dasar yang terdapat pada materi sistem koloid adalah sebagai berikut ini. 

a. Menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. 

b. Mengajukan ide/gagasan untuk memodifikasi pembuatan koloid berdasarkan 

pengalaman membuat beberapa jenis koloid
[18]

. 

Selanjutnya, dilakukan perumusan indikator pembelajaran dan diperoleh enam 

indikator sebagai berikut ini: (1) Mengklasifikasikan suspensi kasar, larutan sejati, dan koloid 

berdasarkan data hasil pengamatan (efek Tyndall, homogen/heterogen, dan penyaringan); (2) 

Mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi, (3) 

Mendeskripsikan sifat-sifat koloid (optik, kinetik, adsorpsi, listrik dan  koagulasi); (4) 

Menjelaskan koloid liofil dan liofob, (5) Menjelaskan proses pembuatan koloid berdasarkan 

pengalaman membuat beberapa jenis koloid, dan (6) Mendeskripsikan peranan koloid di 

industri kosmetik. 

c. Analisis Konsep 

Analisis konsep dilakukandenganmeidentifikasi konsep-konsep utama pada materi 

sistem koloid. Konsep-konsep utama dan prasyarat ini dianalisis dari beberapa buku kimia 

perguruan tinggi, kimia SMA dan beberapa sumber lain yang relevan dari dariinternet. 

Konsep-konsep yang diperoleh dibuatkan dalam suatu tabel analisis konsep yang berguna 

untuk menyusun peta konsep dan menyusun isi materi pada modul
[19]

. Materi sistem koloid 

terdiri dari: (1) pengertian sistem koloid, (2) jenis-jenis koloid, (3) sifat-sifat koloid, (4) sol 

liofil dan sol liofob, (5) pembuatan koloid, dan (6) koloid dalam kehidupan sehari-hari dan 

industri
[20], [21], [22], [23]

. 

d. Analisis tujuan pembelajaran 

Berdasarkan indikator pembelajaran, maka dirumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran sistem koloid untuk kelas XI SMA/MA adalah: (1) Siswa dapat menjelaskan 

pengertian koloid dengan membedakan larutan sejati, sistem koloid, dan suspensi kasar 

berdasarkan percobaan sederhana dengan tepat; (2) Siswa dapat membedakan jenis-jenis 

koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi berdasarkan contoh kehidupan 

sehari-hari dengan benar, (3) Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat koloid (optik, kinetik, 

adsorpsi, listrik dan  koagulasi) berdasarkan contoh dengan tepat; (4) Siswa dapat 

membedakan sol liofil dan sol liofob berdasarkan sifat-sifat koloid, (5) Siswa dapat 

menjelaskan cara pembuatan koloid (dispersi dan kondensasi) berdasarkan percobahan 

sederhana dan pengalaman membuat beberapa jenis koloid, dan (6) Siswa dapat 

mendeskripsikan peranan koloid di industri, makanan, dan farmasi berdasarkan kehidupan 

sehari-hari dengan benar. 

b. Design(Tahap Perancangan) 

Pada tahap ini dihasilkan rancangan awal modul sistem koloid berbasis pendekatan 

saintifik untuk pembelajaran kimia kelas XI SMA/MA. Bagian-bagian dari modul yang 
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dirancang terdiri dari: (1) halaman depan (cover), (2) kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran;  (3) peta konsep, (4) petunjuk belajar atau 

petunjuk penggunaan modul, (5) isi materi, (6) lembar kerja (LK), (7) lembar kerja siswa 

(LKS); lembar evaluasi, (8) kunci LK, LKS dan evaluasi; dan (9) daftar pustaka
[9]

. 

Penyajian modul diproses menggunakan microsoft word 2007 menggunakan jenis font 

Times News Roman ukuran 12, Comic Sans Ms ukuran 14, dan Calibri ukuran 11. 

Background yang digunakan pada bagian cover berwarna orange dan dalam bagian isi bahan 

ajar menggunakan warna putih. 

c. Develop(Tahap Pengembangan) 

Pada tahap ini diperoleh hasil uji validitas, praktikalitas, dan efektifitas modul terhadap 

hasil belajar siswa. Tabel 3 menunjukkan hasil uji validitas modul oleh validator.  

 

Tabel 3. Hasil uji validitas modul oleh 7 orang validator 

No 
Komponen 

yang dinilai 

Nilai 

k 
Kategori 

1 Kelayakan isi 0.86 Sangat Tinggi 

2 Kebahasaan 0.88 Sangat Tinggi 

3 Penyajian 0.89 Sangat Tinggi 

4 Kegrafikaan 0.83 Sangat Tinggi 

Rata-rata nilaik  0.865 Sangat Tinggi 

 

Dari Tabel 3, terlihat bahwa modul sistem koloid yang dikembangkan memiliki 

kategori kevalidan sangat tinggi untuk semua aspek penilaian, yaitu: kelayakan isi, komponen 

kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan. Setelah dilakukan revisi sesuai saran pakar 

(validator), maka dilakukan uji praktikalitas modul oleh guru dan siswa. Data yang diperoleh 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Praktikalitas Modul oleh guru dan siswa 

No Aspek yang Dinilai 
Nilai k 

Guru Siswa 

1 
Kemudahan 

Penggunaan 0.897 0.932 

2 
Efisiensi Waktu 

Pembelajaran 0.876 0.830 

3 Manfaat 0.908 0.881 

Rata-rata nilaik 0.893 0.881 

Kategori Sangat tinggi 

 

Data Tabel 4 menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan memiliki tingkat 

kepraktisan sangat tinggi, baik dari segi kemudahan penggunaan, efisiensi waktu 

pembelajaran dan manfaatnya.   

Modul sistem koloid yang sudah valid danpraktis, 

selanjutnyadiujiefektifitasnya.Efektifitasmoduldilihatdaripengaruhpenggunaannya terhadap 

hasil belajar kognitifsiswa.Deskripsi data hasil belajar kelas sampel dapat dilihat pada Tabel 

5. 

Tabel 5. Deskripsi Data Hasil Tes Akhir Kelas Sampel. 

SkorMentah 
Nilai 

(X) 

Frekuensi Kelas (N) 

Eksperimen Kontrol 

12 48 - 1 
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14 56 - 1 
15 60 - 5 

16 64 2 5 

17 68 4 8 

18 72 2 6 

19 76 5 2 

20 80 4 2 

21 84 7 1 

22 88 4 - 

23 92 2 - 

  Σ N 31 31 

 

Dari Tabel 5 terlihat hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas 

kontrol. Analisisdata terhadaphasilbelajarsiswaditampilkanpadaGambar 1. 

 
 

Gambar 1.Hasil belajarkelassampel(  = kelas eksperimen,= kelas kontrol) 

 

Gambar 1, menunjukkan bahwa nilai siswakelas ekperimen lebih tinggi dari kelas 

kontrol. Kelas eksperimen memperolehnilaitertinggi92, terendah 79 dan rata-rata kelas 

64.Kelas kontrol memperolehnilaitertinggi84, terendah67dan rata-rata kelas 48.Namun nilai 

rata-rata kelas ekperimen (64) dan kelas kontrol (48) yang diperolehmasih rendah (masih 

dibawah KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 80. Jika dilihat dari tingkat ketuntasan siswa 

secara klasikal, tingkatketuntasansiswa kelas eksperimen (tuntas 55%) lebihtinggidarikelas 

kontrol (tuntas10%). Data ini sudah menunjukkan bahwa penggunaan modul cukupefektif 

terhadaphasilbelajar, karenatingkat ketuntasan 

siswakelasekperimenberadapadarentangpersentase41%-60%
[24]

. 

 Data Gambar 1 juga sesuai dengan nilai siswa yang diperoleh dari isian modul, yaitu 

rata LK 1 sampai LK 3, rata-rata evaluasi dan nilai akhirsiswaberdasarkanisianmodul. Seperti 

yang terangkum pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Hasil belajar siswa berdasarkan jawaban siswa pada modul. 

 

Berdasarkan data Gambar 1 dan 2, terlihat bahwa rata-rata nilai kelas eksperimen lebih 

tinggi dari kelas kontrol. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh penggunaan modul 

berbasis pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan pada 

materi sisitem koloid, maka dilakukan uji normalitas, homogenitas danujihipotesis.  
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Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah tesakhirkelassampelterdistribusi 

normalatautidak. Untuk uji normalitas digunakan uji Liliefors
[13]

. Dari hasil perhitungan uji 

normalitas kedua kelas sampel diperoleh L0 dan Ltpada taraf nyata α = 0,05 seperti yang 

terangkum pada Tabel6. 

 

Tabel 6.Hasil Uji Normalitas terhadap Tes Akhir Kelas Sampel 

Kelas L0 Lt Analisis Distribusi 

Eksperimen 0.105 0.159 L0<Lt Normal 

Kontrol 0.125 0.159 L0<Lt Normal 

 

DataTabel6. menunjukkan bahwa hasil pengujian pada kedua kelas sampel yaitu 

terdistribusi normal. karena L0< Lt.Untuk menentukan data kedua kelas sampel memiliki 

varians yang homogen atau tidak, dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji F 

terhadap kedua kelas sampel
[13]

. Hasil analisis uji homogenitas kedua kelas sampel dapat 

dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 3. 

 

Tabel 7. Hasil Uji Homogenitas Nilai Akhir Kelas Sampel 

Kelas Α N  S
2
 S 

Eksperimen 0,05 31 78,83 64,16 8,01 

Kontrol 0,05 31 67,61 56,85 7,54 

 

 
Gambar 3. Hasil Uji Homogenitas terhadap Hasil Tes Akhir Kelas Sampel 

 

Gambar 3 menunjukkan Ftabel> Fhitung, 

sehinggadapatdisimpulkanbahwakelaseksperimendankelaskontrolmemilikivarians yang 

homogen. Olehkarenaituuntukmengujihipotesisdigunakanuji-t.Hasilujihipotesisseperti yang 

terangkumpadaGambar 4 

 

 
Gambar 4. Hasil Uji Hipotesis terhadap Hasil Tes Akhir Kelas Sampelpada Taraf Nyata α= 

0,05. 

 

Dari Gambar 4, terlihat harga thitung> ttabelpada taraf nyata α=0,05.Data ini 

menunjukkan bahwa penggunaan modul sistem koloid berbasis  pendekatan saintifik 

berpengaruh secara signifikanterhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI MIA di SMAN 7 

Padang.  
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Pembelajaran dengan modul membuat siswa aktif, berfikir kreatif dan membantu 

siswa  menemukan konsep. Hal ini sesuai dengan teori belajar Bruner yang menyatakan 

bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menemukan konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang 

dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari
[25]

. Hasil yang diperoleh sejalan dengan hasil 

penelitian Novianty Iqma, dkk, yaitu modul efektif meningkatkan hasil belajar dan persepsi 

siswa pada materianalisiselektrokimia di SMKN 7 Malang
[26]

.Selain itu keefektifan modul 

sistem koloiddisebabkan karena, modul disusun berdasarkan pendekatan saintifik yang 

dikenal dengan 5M. 

Pada tahap mengamati, siswa difasilitasi untuk melakukan pengamatan dengan 

kegiatan membaca, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat) yang disajikan pada 

modul.Pada tahap ini siswa menghubungkan pengetahuan awal yang dimiliki dengan 

fenomena yang sekarang dihadapi. Kegiatan mengamati sangat bermanfaat bagi penumbuhan 

rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang 

tinggi
[27]

. Kegiatan mengamati juga dapat melatih kesungguhan dan ketelitian peserta 

didik
[26]

.Hal ini sesuai dengan pernyataan Piaget yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan 

dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi. 

Asimilasi ialah pemaduan data baru dengan stuktur kognitif yang ada. Akomodasi ialah 

penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi baru, dan equilibrasi ialah penyesuaian kembali 

yang terus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi
[25]

. 

Pada tahap menanya yaitu “tanya kenapa”, siswa difasilitasi untuk mengidentifikasi 

dan menuliskan hal-hal yang tidak dipahami pada kegiatan mengamati dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan sederhana pada modul.Hal ini sesuai dengan pandangan dasar dalam 

kurikulum 2013 bahwa pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan 

kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya
[28]

. 

Kegiatan menanya dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa serta kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk melatih berpikir kritis. 

Pada tahap mencoba/mengumpulkan informasi, pada modul ini disediakan lembar 

kegiatan yang berisi petunjuk praktikum dan pertanyaan-pertanyaan  yang menuntun siswa 

untuk dapat membangun konsep berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Pada tahap ini 

siswa akan terbiasa bekerjasama dalam kelas sehingga akan menumbuhkan sikap disiplin, 

jujur, teliti, taat aturan dan kerja keras dalam melakukan kegiatan pembelajaran maupun 

diskusi dalam kelas
[28]

. Kegiatan ini membuat proses pembelajaran menjadi efektif, karena 

semua siswa di dalam kelasnya melakukan praktikum, diskusi dan berintekrasi dengan guru 

dalam menyelesaikan lembar kegiatan tersebut. Menurut teori asosiasi, proses pembelajaran 

akan berhasil secara efektif jika terjadi interaksi langsung antara pendidik dengan siswa
[17]

. 

Pada tahap mengkomunikasikan, siswa menyampaikan hasil pengamatan atau 

kesimpulan secara tulisan pada lembaran yang telah disediakan pada modul atau secara lisan 

melalui persentasi di kelas. Melalui kegiatan mengkomunikasikan siswa mengembangkan 

nilai-nilai karakter seperti: sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berfikir sistematik, 

mengungkapkan pendapat dengan jelas dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang 

baik dan benar
[28]

. Pendekatan saintifikmempermudah siswa untuk memahami materi yang 

disampaikan dan lebih membuat siswa untuk bertindak aktif
[29]

.
.
 

Lembaran evaluasi dan kunci jawaban yang ada pada modul membantu siswa untuk 

menguji kemampuannya sendiri terhadap materi yang telah dipelajarinya. Dengan demikian 

siswa dapat belajar sendiri atau dengan bimbingan guru seminimal mungkin yang akhirnya 

akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa modul sistem koloid 

berbasis pendekatan saintifik yang dikembangkan memiliki tingkat kevalidan dan kepraktisan 

sangat tinggi, serta cukup efektif terhadap peningkatan hasil belajar kognitif siswa. Oleh 

karena itu modul ini dapat digunakan untuk pembelajaran kimia sesungguhnya di SMA/MA 

kelas XI. Namun modul masih perlu dI revisi untuk meningkatkan keefektifannya terhadap 

hasil belaja rsiswa. 
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ABSTRAK 

Media merupakan alat bantu pembelajaran yang dapat bertindak 

sebagai penyalur informasi secara langsung ataupun tidak langsung 

dalam proses pembelajaran. Media yang dipilih diharapkan akan 

dapat mempermudah peserta didik dalam menerima ilmu pengetahuan 

secara efektif dan efisien.Prezi merupakan software presentasi yang 

bisa digunakan sebagai media pembelajaran, keunggulannya dengan 

zoomamable canvas.Penelitian pengembangan media bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran struktur atom menggunakan 

software prezi untuk siswa kelas X SMA Islam Al Falah Kota Jambi 

dan untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran 

yang dikembangkan.Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan yang mengadaptasi model pengembangan ADDIE.Ada 

5 tahapan utama dalam penelitian ini terdiri dari tahap analisis, 

desain, pengembangan, penerapan dan evaluasi.Instrumen penelitian 

yang digunakan adalah berupa angket validasi media, validasi materi 

dan respon siswa terhadap media yang dikembangkan.Pembuatan 

angket dimulai dengan membuat kisi-kisi dan penentuan skala 

menggunakan skala likert.Analisis angket dinyatakan dengan deskriftif 

berupa 

persentase.Hasilpenelitianiniadalahsebuahprodukyaknimediapembelaj

aran  struktur atom dengan menggunakan Software 

Prezi.Produkdivalidasioleh ahli media dan ahli materi dan dilakukan 

revisi produk berdasarkan saran-saran ahli. Persentase setelah revisi 

yang kedua dari ahli media adalah 60% dapat dikategorikan baik, 

validasi ahli materi adalah 64% dikategorikan sangat baik, dan respon 

siswa terhadap media adalah 83,4% dengan kategori sangat baik.Dari 

hasilpenelitian disimpulkan bahwa produk media pembelajaran ini 

layak dan menarik untuk digunakan. 

. 

Kata kunci :Media Pembelajaran, Prezi,Struktur Atom. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu  kebutuhan yang dipenuhi oleh setiap manusia. 

Dengan adanya pendidikan dapat mengembangkan potensi diri maupun memberdayakan 

potensi alam dan lingkungan untuk kepentingan hidup manusia yang beriringan dengan 

perkembangan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 
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Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bukan hanya sebatas bagaimana 

menggunakan komputer saja, namun bagaimana menggunakan teknologi untuk berkolaborasi, 

berkomunikasi, melakukan penelitian, dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam proses 

pembelajaran yang semakin kompleks dan berkembang secara dinamis. Menurut Alessi dan 

Trollip et al dalam Sutrisno (2011), pembelajaran berbasis TIK memiliki banyak keunggulan. 

Salah satunya, keunggulan itu berupa penggunaan waktu yang digunakan menjadi lebih 

efektif, bahan materi pelajaran lebih mudah diakses, menarik dan murah biayanya. 

Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada seorang guru mata pelajaran kimia SMA 

ISLAM AL-FALAH KOTA JAMBI pada tanggal 3 Maret 2015 diperoleh informasi yaitu, 

partisipasi siswa rendah dalam kegiatan pembelajaran yang menyebabkan kelas sering tidak 

kondusif, interaksi siswa terhadap pembelajaran  rendah, serta siswa kurang tertarik atau 

kurang perhatian terhadap pembelajaran  kimia terutama pada materi struktur atom. Sehingga 

tujuan pembelajaran tidak tercapai sacara maksimal.Akhirnya mengakibatkan hasil belajar 

materi struktur atom belum sepenuhnya mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 

dengan skor 65.Hasil belajar siswa-siswi pada materi ini lebih kurang 45 % masih berada 

dibawah kriteria ketuntasan minimum (KKM). 

Salah satu media yang paling sering digunakan disekolah yaitu berupa  media power 

point dengan bantuan komputer ataupun  laptop dan guru lebih sering menggunakan metode 

ceramah yang bermediakan buku panduan serta spidol. Pada umumnya setiap sekolah sudah 

memiliki fasilitas komputer, khususnya SMA ISLAM AL-FALAH Kota Jambi yang  

merupakan  salah  satu  sekolah  yang akan menjadi subjek penelitian yang telah dilengkapi 

dengan komputer. Komputermemilikibanyakperangkatlunak/Software yang bisa 

dimanfaatkanuntukdijadikanmedia pembelajaran. Misalnya, software pembuat presentasi 

seperti Power Point, Flash, Prezi dan software-software lainnya.  

Selain powerpoint software presentasi lain yang bisa digunakan sebagai media 

pembelajaran adalah Prezi. Salah satu keunggulan prezi dan yang tidak dimiliki software 

presentasi lain adalah dengan adanya zoomablecanvas. Zoomable canvas memungkinkan 

pengguna tidak perlu berpindah dari satu slide ke slide lain. Cukup hanya dengan satukan vas 

besar yang bisa disisipi gambar, video, teks dan lain-lain.Selain itu pada softwareprezi dapat 

disisipkan file flash, power point dan pdf yang menunjang kemudahan untuk menyusun slide 

presentasi serta file dapat di unduh kedalam bentuk file executable (EXE). Dengan bantuan 

software prezi ini diharapkan siswa akan lebih mudah mengerti pelajaran yang disampaikan. 

Materi struktur atom merupakan materi yang berkarakteristik teori-teori yang abstrak 

dan banyak hafalan membuat siswa kurang tertarik untuk mempelajarinya.Semua  siswa 

memiliki potensi di dalam diri mereka yakni berupa kemampuan memori, baik itu tinggi, 

rendah, maupun sedang. 

Dari uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan mengangkat 

judul ”Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Software Prezi Pada Materi 

Strutur Atom untuk Siswa Kelas X SMA Islam AL FALAH Kota Jambi”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Gagne dalam Dimyati dan Mudjiono (2009), belajar merupakan kegiatan 

kompleks. Hasil belajar merupakan kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, 

pengetahuan, sikap dan nilai. Dalam belajar terdiri dari tiga tahap yaitu : (i) persiapan untuk 

belajar, (ii) pemerolehan dan unjuk perbuatan (performasi), dan (iii) alih belajar. Pada tahap 

persiapan dilakukan tindakan mengarahkan perhatian, pengharapan dan mendapatkan kembali 

informasi. Pada tahap pemerolehan dan performansi digunakan untuk persepsi selektif, sandi 

semantik, pembangkitan kembali dan respons, serta penguatan. Tahap alih belajar meliputi 
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pengisyaratan untuk membangkitkan, dan pemberlakuan secara umum. Adanya tahap proses 

pembelajaran tersebut mempermudah pendidik untuk melakukan pembelajaran. 

Ada beberapa teori belajar yang melandasi pembelajaran dengan multimedia, 

diantaranya adalah teori Behavioristik, teori kognitif, teori psikologi sosial, teori 

konstruktivistik dan teori sistem. 

2.Media Pembelajaran 

Menurut Anitah (2010) kata media berasal dari bahasa latin, yang merupakan bentuk 

jamak dari kata medium, yang berarti sesuatu yang terletak di tengah (antara dua pihak atau 

kutub) atau suatu alat. Media juga dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung antara 

dua pihak, yaitu antara sumber pesan dengan penerima pesan atau informasi. Sedangkan 

menurut Brezt dalam Anitah (2010) yang mengatakan bahwa media adalah sesuatu yang 

terletak di tengah-tengah, jadi suatu perantara yang menghubungkan semua pihak yang 

membutuhkan terjadinya suatu hubungan, dan membedakan antara media komunikasi dan alat 

bantu komunikasi. Perbedaannya adalah bahwa yang pertama merupakan sesuatu yang 

berkemampuan untuk menyajikan keseluruhan informasi dan menggerakkan saling tindak 

antara pembelajar dengan subjek yang dipelajari, sedangkan yang kedua semat-semata adalah 

penunjang pada penyajian yang dilakukan oleh guru. 

3. E-learning dan TIK 

E-learning adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan 

teknologi komputer, jaringan komputer dan internet. E-learning memungkinkan pembelajaran 

untuk belajar melalui komputer ditempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi 

mengikuti pelajaran/perkuliahan dikelas. E-learning sering pula dipahami sebagai suatu 

bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses di internet di jaringan lokal atau internet. 

Sebenarnya materi e-Learning tidak harus didistribusikan secara on-line baik melalui jaringan 

lokal maupun internet, distribusi secara off-line menggunakan media CD/DVD pun termasuk 

pola e-Learning. Dalam hal ini aplikasi dan materi belajar dikembangkan sesuai kebutuhan 

dan didistribusikan melalui media CD/DVD, selanjutnya pembelajaran dapat memanfaatkan 

CD/DVD tersebut dan belajar di tempat dimana dia 

berada.(http://elearning.gunadarma.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13

&Itemid=39 diakses pada tanggal 10 oktober 2014) 

TIK dalam literatur diinformasikan memiliki kekuatan yang luar biasa terkait dengan 

proses pembelajaran. Beberapa kekuatan itu elah tercatat sebagai alat komunikasi, alat bantu 

desain, ungkapan artistikdan alat bantu inqurydalam proses pembelajaran. Dalam konsep 

pembelajaran berbasis TIK, teknologi merupakan salah satu pilar dalam pembelajaran yang 

terintegrasi dan TIK tidak dapat dipisahkan hubungan dan perannya dalam materi yang 

dipelajarinya. 

Pengertian TIK adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolahdata, termasuk 

memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara 

untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat 

waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan 

informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.  

4. Model Pengembangan ADDIE(Analysis, Design, Development, Implementasi,Evaluate) 

  Ada satu model desain pembelajaran yang lebih sifatnya lebih generik yaitu model 

pengembangan ADDIE (Analysis-Design-Develop-Implement, Evaluate) yang dikembangkan 

oleh Lee dan Owens (2004). Model pengembangan ini, didasarkan pada beberapa alasan, 

yaitu : (1) Model ini berupa model prosedural, yaitu model yang bersifat deskriptif, 

menunjukkan langkah-langkah yang jelas dan cermat untuk menghasilkan produk (2) Tahap-

tahap pengembangan dalam model ini sama dengan standar tahap pengembangan, namun 

http://elearning.gunadarma.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=39
http://elearning.gunadarma.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=39
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model ini dirancang khusus untuk pembelajaran berbasis multimedia. Hal ini sangat sesuai 

dengan produk yang akan dikembangkan. 

Prezi pada awalnya dikembangkan oleh arsitek Hungaira bernama Somlai-Fischer 

sebagai alat visualisasi arsitektur.Misi yang disampaikan oleh Prezi adalah untuk membuat 

berbagai ide menjadi yang lebih menarik, dan Prezi dibuat untuk menjadi alat untuk 

mengembangkan dan berbagai ide dalam bentuk visual yang bersifat naratif. 

Prezi digunakan untuk membuat presentasi dalam bentuk linier maupun non-linear, 

yaitu presentasi terstruktur sebagai contoh dari presentasi linear, ataupun presentasi berbentuk 

peta pikiran (mind-map) sebagai contoh dari presentasi non-linear.Pada prezi teks, gambar, 

video, dan media presentasi lainnya ditempatkan di atas kanvas presentasi, dan dapat 

dikelompokkan dalam bingkai-bingkai yang telah disediakan. 

Atom terdiri dari proton, neutron dan elektron.Proton dan neutron berada di dalam inti 

atom.Sedangkan elektron terus berputar mengelilingi inti atom karena muatan 

listriknya.Semua elektron bermuatan negatif (-) dan semua proton bermuatan positif (+), 

sementara itu neutron bermuatan netral.Elektron bermuatan yang bermuatan negatif (-) ditarik 

oleh proton yang bermuatan positif (+) pada inti atom. 

Dalam hal ini, semua atom di alam semesta akan terjadi bermuatan positif (+) karena 

ada kelebihan muatan listrik positif (+) di dalam proton.  Akibatnya, semua atom akan saling 

bertolak satu sama lain. 

 

METODOLOGIPENGEMBANGAN 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and 

Development).Penulis memilih model pengembangan ADDIE (Analysis-Design-Develop-

Implement-Evaluate) yang dikembangkan oleh Lee dan Owens (2004).Alasan menggunakan 

model ini karena produk pengembangan berbasis komputer yaitumedia pembelajaran yang 

memerlukan langkah-langkah yang jelas dan bersifat deskriptif. 

  Prosedur pengembangan ini menjadi lima tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, 

implementasi, dan evaluasi yang akan dijelaskan dalam poin-poin berikut: 

1. Analisis  

  Pada tahap analisis ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

pengembangan yaitu: analisis kebutuhan, analisis karakteristik siswa, analisis materi, dan 

analisis teknologi pendidikan. 

2. Desain 

  Pembuatan flowchart dengan mengacu kepada indikator dari materi struktur atom, dan 

dilanjutkan dengan pembuatan storyboard. Di story board akan terlihat rancangan tampilan 

halaman media secara singkat yang dilengkapi keterangan mengenai halaman aplikasi 

tersebut yang dibuat dalam penggalan-penggalan gambar. 

3. Develovment atau pengembangan 

  Setelah membuat desain, dilakukan pengembangan terhadap media tersebut. Peneliti 

menggunakan software Preziuntuk mengembangkan media pembelajaran Struktur atom. 

Produk yang akan dihasilkan berupa media pembelajaran Struktur atom menggunakan 

software Preziyang berisi desain tampilan, isi materi, animasi, teks, dan musik pengiring. 

4. Implementasi 

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui respon dari siswa terhadap media pembelajaran 

struktur atom dengan software prezi, dimana sebelumnya telah divalidasi oleh tim ahli, dan 
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setelah dinyatakan layak uji coba, maka selanjutnya diuji cobakan. Produk ini akan diuji 

cobakan kepada siswa kelas X di SMA Islam ALFALAH Kota Jambi dengan subjek sebanyak 

7-10 siswa. 

5. Evaluasi 

 Evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi formatif yang dilakukan untuk kebutuhan 

revisi atau perbaikan dan saran dari ahli media dan materi pada empat tahap di atas seperti 

pada tahap pengembangan.  

Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

Produk (Produk III) merupakan produk hasil revisi yang telah di validasi oleh tim ahli 

media dan materi. Dimana produk yang dikembangkan sudah cukup baik untuk dapat 

diujicobakan kepada siswa dan digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran. 

2. Subjek Uji Coba 

Subjek Uji Coba dalam penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajran 

pada materi struktur atom menggunakan software prezi yang akan diuji coba hanya sebatas 

kelompok kecil kepada 10 orang siswa kelas X SMA Islam Al Falah Jambi. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Data 

deskriptif diperoleh dari hasil validasi ahli, yaitu ahli materi dan ahli media berupa isian 

angket, saran-saran dan komentar dari ahli media dan ahli materi pada tahap revisi produk. 

Sedangkan data kualitatif diperoleh dari jumlah skor penilaian dari ahli materi, ahli media dan 

siswa terhadap media pembelajaran kimia dengan menggunakan software Prezi.  

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa angket, angket yang digunakan 

ada 3, yaitu angket validasi media, angket validasi materi dan angket respon siswa. Instrument 

ini dimaksudkan untuk menilai produk yang digunakan dalam penelitian pengembangan pada 

materi Struktur atom . Sebelum membuat instrument perlu dibuat kisi-kisi terlebih dahulu 

yang memuat aspek-aspek yang berkaitan dengan media pembelajaran. 

5. Teknik Analisis Data 

 Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Data 

yang diperoleh disini berupa data deskriptif kualitatif yang didapat dari tim ahli berupa saran, 

masukan, dan tanggapan yang berguna untuk memperbaiki produk. 

 Deskriptor yang diberikan pada validasi ahli media pembelajaran sebanyak 15 item 

pertanyaan, sehingga secara teoritik akan diperoleh skor minimal 15 dan maksimal 75 dimana 

interprestasi skor tersebut adalah sebagai berikut : 

Skor minimum  : 1 x 15  

(descriptor yang dinilai)  =15 

Skor maksimal  : 5 x 15  

(descriptor yang dinilai)  =75 

Kategori criteria  : 5 

Rentang nilai  :  

 

Tabel 3.5. 

Kategori tingkat validitas media pembelajaran 

No. Skala Nilai Skor Tingkat Validasi 

1. 5 64-75 Sangat baik 

2. 4 52-63 Baik 
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3. 3 40-51 Sedang 

4. 2 28-39 Tidak baik 

5. 1 15-27 Sangat tidak baik 

 

 Deskriptor yang diberikan pada validasi ahli materi pembelajaran sebanyak 15 item 

pertanyaan, sehingga secara teoritik akan diperoleh skor minimal 15 dan maksimal 75 dimana 

interprestasi skor tersebut adalah sebagai berikut : 

Skor minimum  : 1 x 15  

(descriptor yang dinilai)  =15 

Skor maksimal  : 5 x 15  

(descriptor yang dinilai)  =75 

Kategori kriteria  : 5 

Rentang nilai  :  

 

Tabel 3.6.Kategori tingkat validitas materi pembelajaran 

No. Skala Nilai Skor Tingkat Validasi 

1. 5 64-75 Sangat baik 

2. 4 52-63 Baik 

3. 3 40-51 Sedang 

4. 2 28-39 Tidak baik 

5. 1 15-27 Sangat tidak baik 

 

Deskriptor  untuk angket respon siswa secara teoritik akan memperoleh skor minimal 

15 dan maksimal 75, dimana interprestasi skor terssebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Skor minimum  : 1 x 15  

(descriptor yang dinilai)  =15 

Skor maksimal  : 5 x 15 (descriptor yang dinilai)  =75 

Kategori kriteria  : 5 

Rentang nilai :  

 

Table 3.7.Katagori tingkat respon siswa 

No. Skala Nilai Skor Tingkat Validasi 

1 5 64 – 75 Sangat baik 

2 4 52 – 63 Baik 

3 3 40 – 51 Sedang 

4 2 28 – 39 Tidak baik 

5 1 15 – 27 Sangat tidak baik 

 

Menurut Iftiana (Yamasari, 2010) menghitung persentase siswa yang memberikan 

tanggapan sesuai dengan kriteria tertentu, yaitu dengan rumus: 

RS  =  x 100%  

RS = persentase respon siswa dengan    kriteria tertentu 

F  = banyak siswa yang menjawab   setuju 

N = skor maksiamal 

 

Tabel 3.8 Skala Penilaian Kualifikasi Produk 

No. Skala Nilai Tingkat Validasi 

(%) 

Tingkat Validasi 

1 81-100 Sangat baik / sangat menarik 
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2 61-80 Baik / menarik 

3 41-60 Sedang / cukup 

4 21-40 Tidak baik / tidak menarik 

5 0-20 Sangat tidak baik / sangat tidak menarik 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN PENGEMBANGAN 

 

1. Tahap-Tahap Pengembangan Media 

Pengembangan media pembelajaran termokimia pada penelitian ini menggunakan 

model ADDIE yang terdiri dari 5 tahap yaitu: Analisis, Desain, Development 

(pengembangan), Implementasi, dan Evaluasi. 

1. Tahap Analisis 

a.  Analisis kebutuhan 

Berdasarkan analisis kebutuhan dianalisis melalui angket kebutuhan (angket terlampir) 

yaitu sebagian dari siswa tidak menyukai materi struktur atom dan siswa memerlukan animasi 

dalam materi struktur atom. 

b. Analisis karakteristik siswa 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang didapat dengan penyebaran angket kepada 

10 siswa, didapat bahwa siswa mampu mengoperasikan komputer dan minat terhadap materi 

pelajaran struktur atom sebagian siswa menyukai dan sebagian lagi dari siswa tidak 

menyukainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki kemampuan dasar 

dalam mengoperasikan komputer dan didapat data bahwa siswa SMA Islam Al Falah Kota 

Jambi kelas X IPA 80% dari 10 orang siswa menyatakan bahwa materi struktur atom 

merupakan salah satu pelajaran yang sulit dipahami. Oleh karena itu, pengembangan media 

pembelajaran dengan menggunakan software prezi pada materi struktur atom dapat membantu 

siswa sehingga dapat dengan mudah memahami konsep stuktur atom.Sementara itu, 

lingkungan atau kondisi sekolah mendukung untuk diterapkannya pembelajaran dengan media 

pembelajaran karena telah dilengkapi teknologi seperti sarana laboratorium komputer dan 

infokus. 

c. Analisis materi 

Analisis materi ajar pada materi, peneliti melakukan pengembangan media 

pembelajaran dengan software pada materi struktur atom untuk memudahkan siswa 

memahami konsep dasar materi ini dan memudahkan siswa mengingat susunan atom yang 

terdapat pada materi ini. Analisis materi ini dapat dikembangkan dengan software prezi, 

menurut kurikulum materi struktur atom ini diajarkan dikelas X pada semester I. Kurikulum 

yang dipakai disekolah yaitu kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar: Menganalisis  

perkembangan model atom dan Menganalisis  struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan 

teori mekanika kuantum. 

d. Analisis Teknologi Pendidikan 

Tahapan analisis teknologi dilakukan melalui survey lapangan yang dilakukan oleh 

peneliti di SMA Islam Al Falah Kota Jambi. Hasil survey yaitu pada SMA Islam Al Falah 

Kota Jambi telah memiliki fasilitas yang memadai seperti LCD, infokus, komputer, dan 

speaker yang menunjang untuk penggunaan media pembelajaran kimia dengan software prezi 

pada materi struktur atom. 

2. Tahap Desain 

Dalam mendesain media pembelajaran hal yang peneliti lakukan pertama kali adalah 

membuat flowchartyang akan digunakan pada proses produksi. Flowchart atau diagram alir 

merupakan sebuah diagram dengan symbol-simbol grafis yang menampilkan langkah-langkah 
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dalam bentuk kotak beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah 

tersebut, diagram ini bisa memberi solusi selangkah demi selangkah untuk penyelesaian 

masalah yang ada dalam proses.  

3.  Tahap Development 

Pada tahap ini merupakan penjabaran dari spesifikasi produk yang dihasilkan yaitu 

media pembelajaran yang meliputi bentuk media, presentasi dan umpan balik. Hasil produk 

pengembangan media pembelajaran kimia dengan software prezi pada materi struktur atom 

sebelum diuji cobakan terlebih dahulu dilakukan validasi oleh ahli media dan ahli materi. 

Selanjutnya pada tahap development, story board yang telah dibuat menjadi dasar 

dalam pengembangan media.Pada pembuatan media pembelajaran ini digunakan Software 

Prezi.Dengan software ini, penulis dapat menggabungkan teks, gambar, animasi, video, audio 

serta musik pengiring untuk pembelajaran pada materi struktur atom sesuai dengan yang telah 

penulis lakukan. 

4. Tahap Implementasi  

Pada tahap ini, produk yang telah divalidasi oleh tim ahli dan telah di revisi siap untuk 

diuji coba kepada siswa. Proses uji coba dilakukan di SMA Islam Al Falah Kota Jambi kelas 

X yang terdiri dari 10 orang siswa atau dalam kelompok kecil. Dalam melaksanakan uji coba, 

media ditampilkan dengan menggunakan infokus yang disiapkan dari sekolah, selain 

menampilkan langsung siswa juga bisa melihat media secara langsung dari laptop yang 

mereka gunakan masing-masing.Sebelum penggunaan media dimulai, peneliti menjelaskan 

petunjuk penggunaan media serta menjelaskan materi struktur atom secara umum untuk 

mengingat kembali pemahaman siswa.Pada akhir penjelasan, 10 orang siswa diberikan angket 

untuk penilaian terhadap media yang disajikan.Instrumen yang digunakan berupa angket 

dengan menggunakan skala likert. 

Dari hasil angket tersebut maka dapat diketahui kategori respon/tanggapan yang 

diberikan oleh siswa. Alasanya dipilih SMA Islam Al Falah Kota Jambi sebagai tempat 

penelitian, karena SMA Islam Al Falah tersebut memiliki fasilitas belajar yang cukup 

memadai dan siswanya memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata cara pengoperasian 

sistem komputer dan siswa sudah terbiasa dengan media dalam proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, mereka bisa lebih kritis dalam memberikan masukan yang didapat dari penyebaran 

angket. 

5. Evaluasi 

Tahap evaluasi dapat digunakan pada setiap tahap mulai dari tahap analisis, desain, 

pengembangan, instrument pengembangan maupun analisis data terhadap hasil ujia coba 

produk oleh tim ahli media dan materi dan hasil uji coba kepada siswa. 

Kemudian produk direvisi sesuai saran danmasukan dari tim ahli sampai produk 

dinyatakan baik dan layak untuk diuji cobakan. Validasi ini dilakukan dengan mendatangi 

langsung tim ahli untuk menilai dan memvalidasi produk yang dibuat. Setelah valiasi 

dilakukan maka hal berikutnya yang dilakukan yaitu revisi produk sesuaii dengan apa yang 

menjadi masukan dan pendapat terhadap kelemahan produk yang telah dibuat. 

Evaluasi ini bertujuan agar produk yang telah dibuat dapat memberikan dukungan 

yang maksimal dalam kegiatan pembelajaran khususnya untuk siswa kelas X SMA Islam Al 

Falah Kota Jambi. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan sampai tahap uji 

coba kelompok kecil dan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya dengan 

menggunakan media yang sama untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa atau minat 

siswa belajar khususnya pada materi struktur atom dengan menggunakan media yang telah 

dibuat. 

2. Analisis Data  
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Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah hasil data yang diperoleh dari 

pengisian angket oleh tim ahli pada saat validasi dan dari siswa pada saat uji kelompok kecil. 

Ada dua data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah hasil data dalam bentuk angket. Pada 

penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa angket, data angket dianalisis dengan skala 

Likert. Dalam skala Likert, pernyataan-pernyataan yang diajukan, baik pernyataan positif 

maupun negatif dinilai oleh responden.Penelitian ini menggunakan pernyataan positif dengan 

skor yang diberikan, yaitu 1 = sangat tidak baik, 2 = tidak baik, 3 = sedang, 4 = baik, 5 = 

sangat baik. 

1.  Ahli Media 

Multimedia pembelajaran yang telah selesai dibuat kemudian divalidasi oleh ahli 

media yaitu Drs. Abu Bakar, M.Pd. Setelah ahli media melihat dan menyimak media 

pembelajaran yang dirancang peneliti, selanjutnya ahli media menilai media pembelajaran 

tersebut menggunakan angket. Dari hasil validasi tersebut didapatkan saran dan perbaikan 

terhadap media yang dikembangkan. Adapun saran perbaikan terhadap multimedia ini yaitu: 

1. Petunjuk yang diberikan dalam media kurang jelas 

2. Animasi pada media ditambahkan 

3. Gambar yang ditampilkan diperbaiki 

Dari hasil validasi media yang pertama, maka didapat skor 45 diketahui jika skor 45 

tingkat validasi sedang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu perbaikan petunjuk 

pada media agar lebih jelas, animasi ditambahkan agar lebih menarik. Dari validasi pertama, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia yang disajikan masih perlu direvisi, dan belum 

siap di uji cobakan. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perlu validasi lanjutan 

yaitu validasi kedua. 

Dari hasil validasi media yang kedua ini, maka didapat skor 60 diketahui jika skor 60 

tingkat validasi baik ini artinya validator sudah menyatakan bahwa media layak untuk diuji 

cobakan.  

2. Ahli Materi 

Validasi yang kedua adalah validasi materi. Sebagai ahli materi media pembelajaran 

adalah Drs. Abu Bakar, M.Pd. Setelah ahli materi melihat dan mengoperasikan media 

pembelajaran yang telah dirancang, selanjutnya ahli materi menilai kesesuaian materi dengan 

animasi yang ditampilkan dalam media dan kesesuaian materi yang ditampilkan dengan 

kurikulum 2013. 

Dari validasi pertama didapat skor 48, jika dilihat skor 48 maka kategori 

sedang/cukup. Media pembelajaran kimia dengan software prezi pada materi struktur atom ini 

substansi materi secara keseluruhan sudah sesuai dengan SK, KD, dan Indikator pada 

kurikulum 2013. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu penyusunan materi 

yang harus disesuaikan dengan silabus, sehingga materi yang terdapat pada media menjadi 

lebih sistematis dan terarah. Pada penulisan penjelasan materi sebaiknya kalimat yang 

digunakan dibuat berinteraksi dengan siswa dan penjelasan materi dibuat sesederhana 

mungkin dengan bahasa yang dapat dipahami siswa agar media tersebut tidak seolah-olah 

seperti buku. Selain itu, ahli materi juga menyarankan agar animasi yang terdapat pada media 

ditambahkan lagi agar lebih memperjelas materi pembelajaran struktur atom. 

Dari hasil validasi pertama, validator menyatakan bahwa media tersebut layak diuji 

cobakan ke lapangan dengan revisi/perbaikan. Setelah dilakukan revisi, maka dilakukan lagi 

validasi kedua, berikut data hasil validasi materi. 

Dan dari hasil validasi media yang kedua ini, maka didapat skor 64 diketahuijika skor 

64 tingkat validasi baik ini artinya validator sudah menyatakan bahwa media layak untuk diuji 

cobakan. 

3. Uji Coba Kelompok kecil 
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Uji coba dilakukan hanya sebatas uji coba kelompok kecil yaitu sebanyak 10 orang 

siswa pada kelas X SMA Islam Al Falah Kota Jambi, instrumen yang digunakan berupa 

angket terbuka dengan menggunakan skala Likert. Angket respon siswa diberikan kepada 10 

orang siswa. Dari hasil angket tersebut maka dapat diketahui kategori respon/tanggapan yang 

diberikan oleh siswa. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Dalam mengembangkan media pembelajaran kimia dengan menggunakan software prezi 

dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu; (1) tahapan analisis (2) tahap perencanaan (3) 

tahap pengembangan menghasilkan produk 1 yang divalidasi, dimana hasil validasi ahli 

media dan ahli materi masing-masing adalah 45% dan 58% dikategorikan sedang, direvisi 

sesuai saran validator menghasilkan produk 2 hasil validasinya masing-masing adalah 60% 

dan 64% yang dikategorikan baik, direvisi menghasilkan produk 3 yang layak diuji 

cobakan, (4) tahap implementasi yang dilaksanakan di SMA Islam Al Falah Kota Jambi 

melalui uji kelompok kecil. 

2. Setelahprodukdinyatakanlayakdiujicobakan, produkdiujicobakankedalamkelompokkecil. 

Respondari10 orang siswaSMA Islam Al Falah Kota Jambi menyatakan bahwa media 

pembelajaran yang dikembangkansangatmenarik, ini merupakan kesimpulan dari data 

angket respon siswa terhadap media menunjukan 83,4%. 

 

Saran 

1. Pengembangmenyarankankepada guru matapelajaran kimia untukmenggunakanmedia 

pembelajaran inisebagai media pendukungpadasaatmengajarmateri Struktur Atom, 

karenadenganmenggunakanmediapembelajaran 

sepertiiniakanmembuatsiswalebihtermotivasidalambelajar kimia 

dansiswalebihmudahmemahamimateripelajaran yang disampaikan.  

2. Penelitijugamenyarankanuntuk para peneliti di bidangpengembanganselanjutnyaagar 

dapatmengembangkan media pembelajaranberbasismediapadamaterimatapelajaran kimia 

lainnyadenganmenggunakanbantuan komputerdan program-program aplikasi 

komputerlainnyauntukmenghasilkanmediapembelajaran yang 

lebihbaiksertalebihmenariklagisehingga mempermudah siswa memahami materi 

pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai variasi sarana pembelajaran 

dalam rangka meningkatkan kreativitas 
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ABSTRACT 

This study aims to identify misconceptions participants Professional 

Teacher Education Program (PPG) FKIP UR using Task Jumping 

about the atomic structure of matter and chemical bonding. Data were 

analyzed with descriptive statistics interpretative qualitative. The 

sample of research was Professional Teacher Education Program 

(PPG) participants who do practice teaching in senior high school 

(SMA) 12 Pekanbaru. Data analysis included levels of matter, as well 

as misconceptions about the students' response to the questions. 

Rankings matter derived from 13 questions Jumping Task matter 

contained 1 rejected, 4 and 8 about the matter rectified good category. 

The results showed that the analysis of Jumping Task taht was made by 

participants PPG Chemicals in faculty of teachar training and 

education (FKIP)Riau Universityhave misconceptions identified in the 

material structure of atoms and chemical bonds. This results show that 

students’ response in learning was less than 50%. Based on the 

Jumping Task implicated the level of problem analysis made by the 

teacher. 

 

Keywords:Atomic Structure and Chemical bond, Jumping Task, Misconceptions 

 

PENDAHULUAN 

FKIP Universiatas Riau adalah salah satu Lembaga Pendidikandan Tenaga 

Kependidikan (LPTK)atau pre-service education yang bertanggung jawab menghasilkan 

calon guru yang bermutu tinggi dan professional.LPTK didorong untuk selalu berinovasi guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga calon guru akan terbiasa untuk berfikir dan 

mengevaluasi pembelajaran saat melakukan praktek pengajaran di sekolah-sekolah, 

sebagaimana menurut Juju (2014) LPTK harus mempersiapkan calon sarjana yang siap pakai, 

memiliki kompetensi yang diperlukan di lapangan pekerjaan. Calon guru dibina untuk 

pematangan konsep melalui Program Profesi Guru (PPG) sehingga guru benar-benar 

disiapkan untuk dapat memberikan pembelajaran bermutu kepada siswa. Kualitas 

pembelajaran diharapkan dapat terlihat dari pemahaman konsep pelajaran oleh siswa yang 

berdampak pada hasil belajar siswa. Dengan begitu, suatu evaluasi kualitas pembelajaran 

seyogyanya dilakukan dengan melakukan pendeteksian terhadap kesalahan-kesalahan konsep 

yang muncul selama proses pembelajaran. 

 Penelitian ini dilakukan agar peserta PPG FKIP Universitas Riau selalu berupaya 

mengkreasikan pembelajaran sehingga siswa-siswa saling menyimak dan saling belajar.Salah 
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satu langkah kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta PPG adalah dengan pemberian soal 

Jumping Task (tugas melompat) agar peserta didik terbiasa berfikir tingkat tinggi, tidak 

sekedar hapalan. Hal ini dilakukan berdasarkan nilai Programme for International Students 

Assessment (PISA) tahun 2015 oleh OECD mengemukakan kemampuan siswa Indonesia pada 

tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi peringkat 64 yang semula pada tahun 2012 sangat 

rendah yaitu peringkat 76 dari 77 negara yang disurvey walaupun meningkat tetapi masih 

termasuk golongan rendah. 

 Soal jumping task yang dibuat oleh peserta PPG pada penelitian ini dianalisis untuk 

mengetahui tingkat miskonsepsi dan respon hasil belajar siswa setiap akhir 

pertemuan.Diharapkan dari hasil penelitian ini diperoleh informasi ada atau tidaknya 

miskonsepsi soal Jumping Task pada materi Struktur Atom dan Ikatan Kima yang telah dibuat 

oleh peserta PPG. Implikasi peneltian ini akan membiasakan peserta PPG Kimia setelah 

menjadi guru tetap berfikir tingkat tinggi dalam membuat soal Jumping Task dan 

mengevaluasi miskonsepsi untuk melakukan perbaikan pembelajaran guna peningkatan mutu 

pendidikan yang lebih baik di masa mendatang. 

 

KAJIAN LITERATUR 

 Soal Jumping Task (tugas melompat) adalah level tugas berupa aplikasi atau lebih 

berkembang, dimana tidak semua siswa harus mampu memecahkannya. Melalui Jumping 

Task guru dapat mengetahui apa yang telah dipahami siswa melalui pengerjaan soal sharing 

serta membuat siswa berpikir hal baru dengan mengaitkan pengetahuan dan konsep yang telah 

dipelajarinya. Hal ini akan menjadikan siswa mampu untuk berfikir mandiri serta tumbuh 

berkembang dengan sesamanya (Hobri,2016).Soal jumping task dapat diterapkan dalam 

mempelajari ilmu kimia. 

 Ilmu kimia bersifat kontinu atau saling berhubungan antar konsep materi sebelum dan 

yang akan dipelajari. (Yunitasari, dkk, 2013)menegaskan ilmu kimia harus siswa pelajari 

secara runtut dan berkesinambungan agar konsep pelajaran yang diterima siswa dapat 

terasimilasi dan terakomodasi dengan baik dan benar, Kolomuc dan Tekin (2011) menyatakan 

bahwa beberapa tahun terakhir didapati siswa sulit untuk belajar dan memahami konsep-

konsep kimia. Selain itu siswa seringkali keliru menafsirkan konsep-konsep yang dirasanya 

sulit.Dengan kata lain, jika siswa memiliki penafsiran yang tidak sesuai dengan konsep yang 

telah disepakati oleh para Ahli, maka perbedaan konsep ini disebut dengan miskonsepsi atau 

kesalahan konsep. Hal ini di perkuat dengan pandangan Temel dan Özcan (2015) bahwa 

seorang siswa dalam memperlajari kimia perlu lebih belajar secara bermakna bukan saja 

hafalan sehingga mereka dapatmembangun kerangka konseptual yang terorganisasi dengan 

baik. 

 Diantara faktor yang dapat menyebabkan kesalahan konsep siswa yaitu dipengaruhi 

oleh penyampaian guru, Malik,et,al(2011) menegaskan bahwa guru adalah tulang punggung 

dari setiap sistem pendidikan karena pengetahuan guru ditransfer dalam proses pengajaran 

dan pembelajaran. Karena itu, seorang guru memiliki faktor andil dalam pembentukan 

miskonsepsi siswa. (Chaniarosi, 2014) menyatakan jika guru salah dalam memahami dan 

memberi penjelasan mengenai konsep pembelajaran maka siswa akan salah dalam menangkap 

pembelajaran. Selain kesalahan guru dalam memberikan konsep guru juga dapat mengalami 

kesalahan (miskonsepsi) dalam membahasakan soal yang akan diberikan kepada 

siswasehinggasiswa akan mengalami miskonsepsi dalam mengartikan soal guru.  Kesalahan 

konseptual ini mengakibatkan kendala bagi proses belajar siswa (Herutomo & Mulyono 

Saputro, 2014). Adapun soal-soal yang dapat keliru dibuat oleh guru meliputi soal evaluasi, 

soal latihan ataupun soal Jumping Task. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan cara deskriptif interpretatif. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan 

Agustus - November 2016di Laboratorium Pendidikan Kimia FKIP Universitas Riau dan 

SMAN 12 Pekanbaru, Provinsi Riau. Subjek penelitian adalah Peserta Program Pendidikan 

Profesi Guru (PPG) Pendidikan Kimia Tahun 2016 yang melaksanakan Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) yaitu praktek mengajar di SMAN 12 Pekanbaru yang berjumlah 2 orang. 

Objek penelitian ini adalah miskonsepsi kimia. Sedangkan Instrumen penelitian adalah soal 

Jumping Task berupa pertanyaan essay. 

Prosedur Penelitian 

1. Soal Jumping Task dibuat oleh peserta PPG Pendidikan Kimia 

2. Soal diterapkan dalam proses pembelajaran  kepada siswa saat praktek mengajar di 

SMAN 12 Pekanbaru 

3. Analisis tingkatan soal Jumping Task 

4. Analisis miskonsepsi pada soal Jumping Task 

5. Analisis respon siswa terhadap soal Jumping Task 

 

Teknik pengumpulan data 

1. Analisis tingkatan soal Jumping Task 

Tingkatan soal Jumping Task ditentukan dengan indeks diskriminatif menggunakan 

persamaan (1). 

…...(1) 

Keterangan : 

JA : Banyaknya peserta kelompok atas 

JB :Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB  : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

2. Identifikasi kesalahan konsep (miskonsepsi) setiap butir soal Jumping Task dengan 

metode deskriptif interpretatif terkait kesesuaian konsep soal dengan konsep pakar ahli 

3.  Respon hasil belajar siswa 

Respon hasil belajar siswa terhadap soal Jumping Task ditentukan dengan Persamaan (2). 

 

..................(2) 

 

Keterangan : 

R : Respon siswa 

JB : Banyaknya siswa yang menjawab benar semua 

JS : Banyaknya siswa seluruhnya 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Miskonsepsi materi Struktur Atom dan Ikatan Kimia peserta PPG Kimia FKIP 

Universitas Riau pada penelitian ini dianalisis berdasarkan soal Jumping Taskyang 

dibuatnya.Miskonsepsi terjadi karena kurangnya pemahaman dan penguasaan materi oleh 

calon guru tersebut.Hal ini dapat terjadi karena calon guru belum terbiasa mengajak siswa 

berfikir tingkat tinggi.Kecenderungan guru tidak mengajak siswa berfikir tingkat tinggi 
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terlihat dari kualitas soal Jumping Task yang dibuatnya.Hasil analisis butir soal Jumping Task 

dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

 

Tabel 1. Hasil AnalisisButir Soal Jumping Task 

Nomor Soal 
Daya Beda 

Status Soal 
Indeks Tafsiran 

1 0.20 Daya Beda Sedang Soal Diperbaiki 

2 0.72 Daya Beda Baik Soal Baik 

3 0.30 Daya Beda Sedang Soal Diterima & Perbaiki 

4 -0.03 Tidak Dapat Membedakan Soal Ditolak 

5 1.20 Daya Beda Baik Soal Baik 

6 0.43 Daya Beda Baik Soal Baik 

7 0.68 Daya Beda Baik Soal Baik 

8 0.35 Daya Beda Sedang Soal Diterima & Perbaiki 

9 0.74 Daya Beda Baik Soal Baik 

10 0.25 Daya Beda Sedang Soal Diperbaiki 

11 0.53 Daya Beda Baik Soal Baik 

12 0.90 Daya Beda Baik Soal Baik 

13 0.83 Daya Beda Baik Soal Baik 

 

Berdasarkan data Tabel 1 terlihat dari keseluruhan 13 soal yang dibuat calon guru 

terdapat hanya 8 soal yang dikategorikan Soal Baik.Pengkategorian soal Baik ini berdasarkan 

pada analisis kuantitatif butir soal dengan parameter Daya Beda. Indeks daya beda 

membedakan kemampuan siswa yang tinggi dengan yang berkemampuan rendah. Hal ini 

menunjukkan kemampuan guru masih terbilang cukup dalam membuat Soal Jumping 

Task.Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa soal Jumping Task dapat dijadikan sebagai 

sarana dalam memperbaiki kemampuan siswa yang rendah dan memperluas pemahaman bagi 

siswa berkemampuan tinggi agar lebih berkembang. Sehingga perlu dilakukan perbaikan 

peningkatan kemampuan calon guru dalam mengaplikasikan soal untuk siswa guna 

menjadikan calon guru lebih berkompeten kedepannya.(Purwaaktari, 2015) 

Jumping Task materi Struktur Atom dan Ikatan Kimia diberikan kepada siswa berupa 

tugas atau soal dengan tingkat kesukaran yang tinggi diatas tingkat pembelajaran biasa. 

Tujuannya untuk memotivasi siswa agar dapat meningkatkan level berpikirnya dalam 

memecahkan masalah guna meningkatkan mutu pembelajaran. Soal yang diberikan kepada 

siswa dikreasikan sedemikian rupa oleh guru tujuannya agar tepat sasaran terhadap siswa 

serta dievaluasi terhadap kekeliruan yang mungkin ada dalam soal melalui miskonsepsi. 

 

Tabel 2. Identifikasi Miskonsepsi Soal Jumping Task  

No Soal dan Jawaban Jumping Task Miskonsepsi Respon (%) 

1 Suatu unsur memiliki neutron 20 dan 

nomor masaa 39. Berdasarkan elektron 

pada kulit terluarnya, tentukan bilangan 

kuantum utama (n), azimuth (l), dan 

magnetik (m) yang mungkin terdapat 

pada unsur tersebut! 

1. Kekeliruan dalam 

menentukan jumlah 

elektron sehingga 

keliru dalam 

mengkonfigurasikan 

elektron. 

2. Kekeliruan dalam 

menentukan bilangan 

kuantum pada elektron 

27,5 

Jawab : 

Jumlah electron = nomor massa - 

neutron  = 39 – 20 = 19 
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20X = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6 
4s

1 

 Bilangan kuantum utama (n) : 

1,2,3,4 

 Bilangan kuantum azimuth (l) : 0 
sampai (n-1) 

n =1 maka l = 0 

n = 2 maka l = 0 ; 1 

n = 3 maka l = 0; 1; 2 

n = 4 maka l = 0; 1; 2 ;3 

 Bilangan kuantum magnetic (ml) : -l 
sampai +l 

n =1 maka m0= 0 

n = 2 maka m0 = 0 ; m1 = -1 , 0, +1 

n = 3 maka m0 = 0 ; m1 = -1 , 0, +1 ; m2 

= -2, -1 , 0, +1, +2 

n = 4 maka m0 = 0 ; m1 = -1 , 0, +1 ; m2 = 

-2, -1 , 0, +1, +2; m3 = -3, -2, -1 , 0, +1, 

+2, +3 

terakhir (4s
1
) 

 

2 Konfigurasi terakhir dari atom unsur X 

adalah 3p
5
 dan jumlah neutronnya 18, 

sedangkan atom unsur Y memiliki 

konfigurasi terakhir 4p
5
 dan jumlah 

neutron 45. Berdasarkan data tersebut 

manakah unsur yang memiliki jari-jari 

atom terbesar dan energi ionisasi 

terbesar? 

1. Unsur X & Y terletak 

pada golongan VA 

(karena p
5
) 

2. Jari-jari atom dan 

energi ionisasi hanya 

dijawab berdasarkan 

kecenderungan 

periodik (bukan karena 

muatan inti atau jumlah 

kulit) 

 

47,5 

Jawab :  

letak unsur X dalam SPU = periode 3 

dan golongan VIIA 

Letak unsur Y dalam SPU = periode 4 

dan golongan VIIA 

Unsur Y mempunyai jari-jari atom lebih 

besar karena mempunyai kulit lebih 

banyak kulit dari unsur X. Sedangkan 

unsur X mempunyai energi ionisasi lebih 

besar karena gaya tarikan inti terhadap 

elektron terluar lebih besar (kulit lebih 

sedikit). 

3 Tiga buah unsur yaitu unsur A, B dan C 

memiliki sifat-sifat yang sama yaitu 

dapat menghantarkan arus listrik dan 

panas, merupakan benda padat serta 

bersifat kuat dan dapat di tempa. Jika di 

ketahui unsur A dan C memiliki 

konfigurasi berturut-turut yaitu A : 2, 8, 

3 dan C : 2, 8, 18, 18, 3 serta jumlah 

neutron untuk unsur A adalah 14 dan 

jumlah neutron untuk unsur C adalah 66. 

a) Tentukan termasuk kedalam apakah 

ketiga unsur tersebut!(logam atau 

1. Massa unsur B 

didapatkan dengan 

menambahkan massa 

unsur A + unsur C 

2. Massa unsur B 

didapatkan dengan 

menambahkan neutron 

A dan B dibagi 2 

 

13,5 
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nonlogam) 

Dengan menggunakan teori yang 

dikemukakan oleh Johan Wolfgang 

Dobreiner, tentukanlah jumlah massa 

dari unsur B tersebut. 

 Jawab : 

a. logam  

b. massa dari unsur B adalah 71 

  

4 Diketahui unsur X, Y, dan Z merupakan 

3 buah unsur yang terletak dalam satu 

periode. Jika diketahui unsur X memiliki 

jumlah elektron 12 dan neutron 12, ion 

Y
+
 memiliki jumlah elektron 10 dan 

jumlah neutron 12 serta ion Z
3+

 memiliki 

jumlah elektron 10 dan neutron 14. 

Bagaimana kedudukan unsur X, Y dan Z 

dalam tabel periodik berdasarkan teori 

yang dikemukakan oleh mendeleev? 

1. Terjadi miskonsepsi 

dalam menentukan 

jumlah elekton 

bermuatan ataupun 

netral 

 

48,64 

 

 

 

Jawab : 

12X = 12 + 2 = 24 

10Y
+
 = 11 + 12 = 23 

10Z
3+

 = 13 + 14 = 27 

Kedudukan : 23Y 24X 27Z 

5 Unsur X dengan konfigurasi elektron 1s
2
 

2s
2
 2p

6
 3s

1
 dapat bereaksi dengan unsur 

Y yang mempunyai harga keempat 

bilangan sebagai berikut, n=3, l=1, m-1 

dan s= - . Senyawa apakah yang 

kemungkinan akan terbentuk dan apa 

pula jenis ikatannya? 

1. Kekeliruan dalam 

membuat soal, sebab 

letak elektron dari 

suatu unsur memiliki 

ketidakpastian yang 

ada hanya 

kebolehjadian terbesar 

(kemungkinan) electron 

berada di sekitar inti. 

Keliru dalam proses 

pembentukan ikatan kimia 

32,43 

Jawab : 

Jumlah elektron unsur X = 11 

(melepaskan 1 elektron) 

Unsur Y memiliki orbital elektron 

terakhirnya =  3p
4  

dengan jumlah 

elektron = 16 (menerima 2 elektron)   

 Senyawa yang mungkin ialah X2Y 

(Ikatan Ion) 

6 Diketahui: unsur X terdapat dalam 

golongan karbon yang mempunyai harga 

keempat bilangan kuantum sebagai 

berikut, n=3, l=1, m=0 dan s=+1/2, 

sedangkan unsur Y mempunyai massa 

atom 18 dan jumlah neutron 9. Senyawa 
dan jenis ikatan apakah yang akan 

terbentuk jika kedua unsur berikatan? 

1. Kekeliruan dalam 

membuat soal, sebab 

letak electron dari suatu 

unsur memiliki 

ketidakpastian yang 

ada hanya 
kebolehjadian terbesar 

(kemungkinan) electron 

berada di sekitar inti. 

2. Keliru dalam 

menentukan jumlah 

elektron Y 

10,8 

Jawab : 

Orbital elektron terakhir unsur P = 3p
2
 

sehingga jumlah elektronnya adalah 14 

Jumlah elektron unsur Y adalah 18 – 9 = 
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9 

X = 2 8 4 ( Menerima 4 elektron) 

Y = 2 7 ( Menerima 1 elektron) 

Senyawa yang terbentuk XY4 berikatan 

Kovalen. 

3. Keliru dalam 

membentuk senyawa 

yang berikatan 

7 Jika struktur Lewis untuk molekul asam 

sulfat digambarkan dengan tepat, maka: 

a. Berapakah jumlah elektron yang 

harus diperlihatkan? 

Berapakah jumlah pasangan elektron 

bebas yang terdapat pada unsur O! 

1. Struktur lewis H2SO4 

digambarkan dengan S 

membentuk 2 ikatan 

kovalen koordinasi 

dengan 2 atom O, dan 

membentuk 2 ikatan 

kovalen tunggal dengan 

2 atom O yang terikat 

pada atom H 

 
 

45,9 

Jawab : 

Struktur lewis asam sulfat adalah 

sebagai berikut : 

 
a.  Jumlah elektron yang harus 

diperlihatkan adalah 32 elektron  

b. Jumlah pasangan elektron bebas untuk 

masing-masing oksigen adalah 2 

pasang 

8 Ozon adalah gas yang ada di lapisan 

atmosfer pada ketinggian 19-48 km 

(12-30 mil) di atas permukaan bumi. 

Ozon memiliki rumus molekul O3. 

Tentukanlah ikatan kimia apa saja 

yang terjadi pada molekul ozon (O3) 

tersebut! 

1. Terjadi miskonsepsi 

dalam menggambarkan 

struktur lewis ozon 

 

40,54 

Jawab : 

 
Ozon memiliki ikatan kovalen rangkap 2 

dan kovalen koordinasi, terjadi 

resonansi. 

 

   Berdasarkan Tabel 2, Identifikasi miskonsepsi yang sering muncul adalah kekeliruan 

dalam membuat soal mengenai keberadaan elektron. Penyebabnya calon guru memiliki 

prakonsepi atau konsep awal yang salah terhadap materi yang diajarkan. Pada soal nomor 6 

tampak hasil respon pengerjaan soal jumping task oleh siswa sebesar 10,8% yang juga 

merupakan hasil respon terendah dari keseluruhan soal Jumping Task. Soal tersebut memilliki 
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miskonsepsi yang penyebabnya adalah guru.Sehingga berdampak pada hasil belajar yang 

ditunjukkan siswa. 

  Soal Jumping Task yang dibuat oleh calon guru masih belum mampu menjadikan 

siswa berpikir mandiri.Prinsipnya Jumping Task diberikan kepada siswa agar membuat 

pemikiran siswa lebih tinggi dari biasanya.Biasanya siswa mendapatkan soal sharing dari 

guru tujuannya hanya untuk melatih pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 

Pemahaman tersebut diuji melalui soal Jumping agar level pemahamannya lebih meningkat. 

Inilah tantangan baru bagi siswa ataupun guru untuk menaiki level pemahaman selanjutnya 

agar hasil pembelajaran yang diharapkan dapat lebih bermutu dan berdaya saing.  

  Penelitian ini menerapkan soal Jumping Task pertama kali pada materi struktur atom 

dan ikatan kimia oleh guru PPG.Ternyata penerapannya masih perlu peningkatan perbaikan. 

Hal ini didasarkan pada hasil analisa soal jumping task yang dibuat guru masih banyak 

kelemahan atau kekeliruan (miskonsepsi) serta hasil pengerjaan soal Jumping Task yang 

dijawab siswa memiliki respon yang  terbilang rendah. Terlihat pada tabel 2 Hubungan 

Miskonsepsi soal Jumping Task dengan respon hasil belajar siswa terlihat rata-rata < 50%.Hal 

ini sejalan dengan setelah soal diidentifikasi ternyata terdapat miskonsepsi pada soal.Artinya 

miskonsepsi pada soal memberikan pengaruh terhadap mampu tidaknya siswa menjawab soal 

tersebut. 

  Pada pokok bahasan stuktur atom muncul miskonsepsi diantaranya soal yang salah 

dibuat guru, mengkonfigurasikan elektron serta menentukan keempat bilangan kuantum pada 

elektron terakhir.Dari hasil pengerjaan Jumping Task soal nomor 1 oleh siswa terlihat siswa 

langsung menjawab keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir setelah 

dikonfigurasikan.Harusnya yang siswa pahami ialah kemungkinan keberadaan elektron 

terakhir berdasarkan keempat bilangan kuantum.Hal ini dimungkinkan guru menanamkan 

konsep pelajaran ke siswa bahwa elektron terakhir dapat secara langsung ditentukan 

keberadaannya. 

  Konsep yang diterima siswa umumnya berdasar pada pemahaman siswa terhadap 

penjelasan guru.Sehingga guru menjadi faktor penyebab terjadinya miskonsepsi pada siswa. 

Hal ini dipertegas oleh pendapat (Astuti, dkk, 2016)bahwa penyebab miskonsepsi siswa 

adalah kondisi siswa meliputi prakonsepsi yang salah, intuisi yang salah, reasoning yang 

tidak lengkap dan rendahnya kemampuan siswa. Perlu dilakukannya perbaikan terhadap 

kualitas pemahaman konsep bagi calon guru baik untuk menyampaikan materi pelajaran 

ataupun membuat soal-soal evaluasi seperti soal Jumping Task.Tujuannya untuk pencapaian 

kualitas pembelajaran yang lebih baik. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian teridentifikasi bahwa soal Jumping Task yang dibuat 

Peserta PPG memiliki miskonsepsi.Faktor utama penyebabnya adalah miskonsepsi calon guru 

tersebut.Terlihat dari miskonsepsi yang ditemui dalam soal Jumping Task Hal ini terlihat dari 

hubungan miskonsepsi dengan respon siswa menjawab soal.Diharapkan calon guru dapat 

memperbaiki kualitas konsep pelajaran serta mengevaluasi pemahaman konsep supaya dapat 

mengurangi miskonsepsi serta diperlukan perlakuan yang tepat sebagai penelitian lanjutan 

agar kualitas pendidikan menjadi lebih baik di masa mendatang. 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the effect of the application of learning 

strategy Football Verbal againstimproving student learning 

outcomeson the subject ofchemical bondingin senior high school. The 

form of this research is an experimental research with pretest-posttest 

design.. The processing of final data using t-test formula obtained by t-

count greater than t-table is 2.14 > 1.67 means that the hypothesis of 

the application of active learning strategy Football Verbal to improve 

student learning outcomes on the subject   of   chemical   bonding   in 

senior high school accepted with the Increase percentage 7.1%. 

Keywords: Active Learning Strategy,  Fotball Verbal, Chemical  Bonding 

 

PENDAHULUAN 

Belajar merupakan kegiatan paling pokok dari keseluruhan proses pembelajaran di 

sekolah. Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi individu dari siswa sehingga 

pembelajaran benar-benar dapat merubah kondisi siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu, 

dari yang tidak paham menjadi paham, serta dari yang berperilaku kurang baik menjadi baik. 

Kimia merupakan cabang dari Ilmu Pengetahuan Alam yang bersifat teoritis, hitungan, 

dan juga eksperimental yang menuntut siswa untuk memahami konsep-konsep yang 

terkandung di dalamnya, untuk memahami konsep tersebut siswa dituntut aktif dan interaktif 

dalam proses pembelajaran. Berangkat dari hal tersebut, dalam proses pembelajaran seorang 

guru juga memerlukan suatu strategi pembelajaran yang tepat agar dapat melibatkan siswa 

secara aktif sehingga terjalin proses pembelajaran yang interaktif antara guru dan siswa yang 

akan meningkatkan minat siswa dalam belajar yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah sudah banyak guru yang  

menerapkan metode diskusi namun metode tersebut belum memberikan hasil yang efektif. 

Bahkan siswa cenderung merasa bosan dan mudah mengantuk selama proses pembelajaran. 

Untuk mengatasi permasalahan ini maka diperlukan suatu perpaduan metode sehingga proses 

belajar berlangsung lebih menarik. 

Strategi pembelajaran aktif merupakan suatu cara mengoptimalkan semua potensi 

yang dimiliki siswa sehingga dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan (Hartono,2011). 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif 

Sepakbola Verbal. Strategi pembelajaran aktif sepakbola verbal merupakan strategi 

pembelajaran yang mendorong aktivitas kerja kelompok. Dalam pembelajaran penerapan 

strategi pembelajaran aktif sepakbola verbal memperhatikan kerja sama, dapat menciptakan 

hubungan sosial antara siswa dengan siswa lainnya sehingga pembelajaran kooperatif dengan 

sendirinya akan tercipta tetapi tetap memfokuskan pada pribadi siswa. Melalui strategi ini 

siswa diajak untuk belajar sambil bermain sehingga tercipta suasana belajar yang lebih 
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menarik dan interaktif yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat siswa dalam 

pembelajaran. Strategi Pembelajaran Sepakbola Verbal mengganti keterampilan fisik dengan 

mental dalam permainan yang penuh aksi dan tempo tinggi (Ginnis, 2008), dimana siswa 

dituntut untuk lebih memahami materi agar dapat mengendalikan permainan. Kegiatan ini 

membantu siswa untuk membiasakan diri belajar aktif dan interaktif. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Strategi merupakan kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau 

bantuan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi berupa urutan-

urutan kegiatan yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan 

tertentu (Suprijono, 2009). Penggunaan strategi dalam proses pembelajaran sangat perlu untuk 

mempermudah proses pembelajaran  sehingga dapat mencapai hasil yang optimal (Wena, 

2009). Dan strategi pembelajaran merupakan salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa, belajar yang efisien dapat tercapai apabila guru dapat menggunakan 

strategi pembelajaran dengan tepat (Slameto, 2002). 

Hartono (2011) mengatakan bahwa pembelajaran aktif pada dasarnya berusaha untuk 

memperkuat dan memperlancar stimulus dan respon siswa dalam pembelajaran sehingga 

proses pembelajaran menjadi menyenangkan, tidak menjadi hal-hal yang tidak membosankan 

bagi mereka. Sementara itu, Zaini (2008) mengungkapkan bahwa pembelajaran aktif 

mengajak siswa untuk ikut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya fisik tetapi 

juga mental sehingga dengan cara ini hasil belajar dapat dimaksimalkan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan pembelajaran aktif merupakan strategi yang 

bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki siswa dan menjaga 

perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil 

belajar yang memuaskan. 

Beberapa ciri-ciri pembelajaran yang aktif sebagaimana dikemukakan dalam panduan 

pembelajaran model ALIS (Active Learning In School) (Uno Hamzah, 2011) adalah: 

1. Pembelajaran berpusat pada siswa 

2. Pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata 

3. Pembelajaran mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi 

4. Pembelajaran melayani gaya belajar siswa yang berbeda-beda 

5. Penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar 

6. Guru memantau proses belajar siswa 

7. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa 

Menurut Ginnis (2008) strategi pembelajaran sepak bola verbal merupakan strategi 

pembelajaran yang dapat melatih keterampilan mental siswa dalam permainan yang penuh 

aksi dan tempo tinggi, serta menumbuhkan kerjasama tim. Strategi ini menuntut kerja sama 

dan kekompakan dari tiap anggota kelompok. Strategi ini termasuk kepada pendekatan 

student centered, yakni pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga dalam proses 

pembelajaran guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan pembimbing. 

Penerapan dari strategi sepak bola verbal adalah dengan membentuk sebuah kelompok 

dan setiap anggota kelompok berlatih dengan kelompoknya untuk bersaing nantinya dengan 

kelompok lain Adanya persaingan ini akan menimbulkan motivasi bagi siswa untuk belajar 

lebih baik dan berhasil mengalahkan kelompok lawan.  

Langkah- langkah dari Strategi ini adalah sebagai berikut (Ginnis, 2008): 

1. Menjelaskan bahwa tujuan permainan ini adalah menguji pengetahuan dan pemahaman. 

Guru membagi kelas menjadi dua tim. Dan tiap tim memilih seorang kapten. 

2. Guru menjelaskan bahwa keberhasilan dalam pertandingan akan  bergantung pada latihan 

yang serius. Training menuntut tim melalui sebuah topik yang disediakan, memeriksa fakta 
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dan pemahaman satu dengan yang lain dan mengingat detail untuk menjawab pertanyaan 

dari guru. 

3. Ketika periode latihan selesai, semua buku dan catatan harus disingkirkan, kapten 

dipanggil bersama, koin dilontarkan untuk mengetahui siapa yang memulai (kick off) dan 

permainan dimulai. 

4. Tim dengan kick off menerima pertanyaan dari guru. Siapapun dapat menjawab dalam lima 

detik. Jika menjawab dengan benar, mereka mempertahankan kepemilikan bola. 

Pertanyaan lain diajukan oleh guru. Lagi, jika seseorang dalam tim menjawab dengan 

benar dalam lima detik, bola telah berhasil digulirkan dan bola dipertahankan. Gabungkan 

tiga pertanyaan benar (=tiga kali memegang bola), dan gol! Begitu seseorang telah 

menjawab sebuah pertanyaan, dia tidak dapat menjawab lagi sampai semua orang lain 

telah mencoba. Ini tergantung pada pemainnya. Dan terutama kapten, untuk memantau 

siapa yang sudah dan siapa yang belum ikut serta. 

5. Jika seorang pemain menjawab dengan salah, itu berarti satu tackle, dan bola pindah ke 

lawan. Jadi seorang guru harus mulai mengajukan pertanyaan pada mereka. Jika tidak 

seseorang pun menjawab dalam lima detik, bola lepas. Jika lawan dapat menjawab dalam 

lima detik berikutnya, mereka memegang bola dan mulai menerima pertanyaan. 

6. Pelanggaran terjadi bila siswa meneriakkan jawaban saat bukan gilirannya, menjawab 

ketika tidak berhak, dan terutama berdebat dengan wasit! Wasit diminta untuk 

menggunakan kartu kuning atau merah. 

7. Pemenangnya adalah tim dengan gol lebih banyak di akhir pelajaran 

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan 

perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. 

Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa yang dikemukakan 

oleh Slameto (2002), yakni: 

1. Faktor interen , merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa meliputi faktor 

jasmaniah, faktor psikologi, dan faktor kelelahan 

2. Faktor ekstern, merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa meliputi faktor sekolah, 

faktor keluarga dan faktor lingkungan. 

3. Faktor jenis pendekatan belajar, merupakan jenis dan upaya belajar siswa meliputi strategi 

dan metode yang digunakan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa perlu diperhatikan ketiga faktor tersebut. 

Dalam proses pembelajaran sebaiknya ditekankan keaktifan belajar siswa dan keaktifan guru 

dalam menciptakan lingkungan belajar yang serasi dan menantang siswa.  

Sepakbola Verbal merupakan salah satu strategi yang menerapkan prinsip games yang 

membawa siswa pada suasana baru dan dapat memotivasi siswa dalam belajar serta membuat 

perasaan menjadi senang, sehingga apabila siswa sudah senang maka akan menimbulkan 

minat belajar siswa dan akhirnya akan berpengaruh dalam pencapaian hasil belajar yang 

maksimal.  Sesuai dengan pendapat Kellough (dalam Sumarno, 2011), dalam kegiatan belajar 

mengajar peran guru yang sangat penting dalam mendorong pembelajaran siswa adalah 

meningkatkan keinginan siswa atau motivasi siswa untuk belajar sehingga akan 

memungkinkan terjadi peningkatan hasil belajar. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain pretest-postest. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMAN 2 Siak Hulu yang terdiri 

atas 9 kelas. Dari populasi tersebut diambil dua kelas yang homogen sebagai sampel. Kelas 

X.1 sebagai kelas eksperimen dan kelas X.4 sebagai kelas kontrol. 



 

 

1876 

 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik 

test.  

Data yang dikumpulkan diperoleh dari: 

1. Pretest mengenai pokok bahasan ikatan kimia yang diberikan kepada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sebelum diterapkan strategi pembelajaran aktif  Sepakbola Verbal pada kelas 

eksperimen.  

2. Posttest mengenai pokok bahasan ikatan kimia yang diberikan kepada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol setelah diterapkan strategi pembelajaran  Sepakbola Verbal pada kelas 

eksperimen 

Instrument penelitian terdiri dari perangkat pembelajaran dan instrument 

pengumpulan data. Perangkat pembelajaran terdiri dari: silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), Soal evaluasi dan soal Permainan 

Sepakbola Verbal, Instrumen pengumpulan data terdiri dari nilai ulangan siswa pada pokok 

bahasan struktur atom dan sistem periodik dan soal pretest/posttest. 

 Analisa data dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas dan uji 

hipotesis. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus chi kuadrat (chi 

square). Dengan rumus seperti di bawah ini (Subana 2005):   

 χ
2
hitung=  

Pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan rumus uji-t dua pihak pada 

taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Uji hipotesis dilakukan terhadap hasil pengolahan data 

akhir, yaitu data selisih skor pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pengujian hipotesis menggunakan rumus uji-t satu pihak dengan rumus sebagai berikut 

(Sudjana, 2005) :   
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Terima hipotesis dengan kriteria t hitung> t tabel dengan derajat kebebasan dk =  n1 + n2 – 

2 dengan taraf nyata (α) = 0,05 sedangkan untuk harga t lainnya hipotesis ditolak. 

Untuk menentukan persentase peningkatan (koefisien pengaruh) diperoleh dari : Kp = 

r
2
 x 100% 

Dengan koefisien determinasi (r
2
) yang diperoleh dari rumus : 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data untuk analisis uji hipotesis dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

 

Tabel Data untuk Analisis Uji Hipotesis 

Kela

s 

N ∑x x  Sga

b 

thitung ttabel 

Eks 2

9 

1152 39,7

2 

9,9

6 

2,14 1,67 

Kont

r 

3

3 

1132 34,3

0 

 

 

Keterangan: 

n     = jumlah siswa 
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∑x = jumlah selisih nilai pretest dan postest 
x = nilai rata-rata selisisih pretest dan postest 

 Dari tabel dapat dilihat nilai thitung > ttabel (2,14 > 1,67), maka dapat disimpulkan bahwa  

Strategi Pembelajaran Aktif Sepakbola Verbal dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas 

X pada Pokok Bahasan Ikatan Kimia di SMA N 2 Siak Hulu. 

Peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif 

sepak bola verbal disebabkan karena siswa terlibat secara aktif selama proses pembelajaran. 

Keaktifan siswa ini dapat dilihat dari aktivitas siswa yang mengajukan pertannyaan, 

menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapat pada saat melakukan diskusi dalam 

kelompok kecil untuk menyelesaikan LKS maupun pada saat permainan sepak bola verbal 

berlangsung. Pengerjaan LKS bertujuan untuk memfasilitasi siswa membangun pengetahuan 

dasar yang selanjutnya akan di uji pemahamannya dalam permainan sepakbola verbal. 

Permainan sepakbola verbal dilaksanakan setelah siswa mengerjakan LKS. Pada saat 

permainan guru bertindak sebagai wasit. Tim yang mendapatkan kesempatan pertama untuk 

menjawab pertanyaan diperoleh dari hasil undi. Jika tim menjawab pertanyaan dengan benar, 

maka tim memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan berikutnya, namun apabila 

jawaban salah maka pertanyaan yang sama akan dilemparkan ke tim lawan dan jika jawaban 

benar maka tim lawan memperoleh kesempatan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. 

Setiap siswa memperoleh satu kali kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Apabila  siswa 

menjawab pertanyaan pada saat bukan gilirannya maka dianggap melakukan pelanggaran dan 

diberikan peringatan berupa kartu kuning. Aturan ini menyebabkan siswa harus berhati-hati 

dalam menjawab pertanyaan agar tim tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gol. 

Keaktifan siswa selama proses pembelajaran menunjukkan adanya motivasi belajar 

siswa saat mengikuti pelajaran. Siswa pada kelas eksperimen lebih antusias dalam mengikuti 

proses pembelajaran dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini disebabkan adanya rasa 

kompetisi antar tim untuk memenangkan pertandingan. Kompetisi menimbulkan kesadaran 

anggota tim untuk mempertahankan timnya. Pertahanan tim ini tergantung kepada tiap 

anggota karena permainan ini menguji kemampuan individual siswa. Setiap siswa 

bertanggung jawab pada diri sendiri dan timnya. Jika siswa salah dalam menjawab pertanyaan 

(bola) yang diberikan oleh guru maka bola akan berpindah ke lawan dan timnya kehilangan 

kesempatan untuk mendapatkan gol.  

Kesadaran untuk mempertahankan tim ini menimbulkan motivasi bagi tiap anggota 

untuk merebut bola sehingga menghasilkan gol sebanyak-banyaknya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat (Ginnis, 2008) bahwa strategi sepak bola verbal merupakan strategi yang digunakan 

untuk mendorong kerja sama tim atau kelompok. Pada pertemuan terakhir tim yang 

mengumpulkan gol terbanyak merupakan pemenang dan mendapatkan penghargaan dari guru. 

Keunggulan penerapan strategi pembelajaran aktif sepak bola verbal ini selain dapat 

mengaktifkan siswa, juga menciptakan suasana belajar yang berbeda. Dalam proses 

pembelajaran suasana belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan siswa menjadi lebih 

bersemangat. Hal ini didasari oleh adanya persaingan antar tim untuk memenangkan timnya 

masing-masing. 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Strategi pembelajaran aktif sepakbola verbal dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

X SMAN 2 Siak Hulu pada pokok bahasan ikatan kimia 

2. Besarnya peningkatan hasil belajar siswa melalui strategi pembelajaran aktif sepakbola 

verbal pada pokok bahasan ikatan kimia adalah 7,1% 
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ABSTRACT 

This research is experiment research which was motivated by student 

learning out comes in chemistry subject at MAN 1 Teluk Kuantan still 

low, nothing varies of learning model, low motivation of the student to 

read and understood of subject still low, and  student ashamed to ask 

after subject was explained. The aim of this research determine 

students learning out comes in chemistry subject at class X MAN 1 

Teluk Kuantan used talking stick cooperative learning model with 

concept maps in subject of hydrocarbon class X MAN 1 Teluk Kuantan. 

The population of this research was students of X1, X2, X3 and X4. The 

sampel of this research was taken based on barlet test, the technique of 

collecting sample was used by simple random sampling technique, in 

other to got in this research are class X4 as experiment class which 

would be used talking stick cooperative learning  model wit concept 

maps and X1 as control class used conventional learning. The 

technique of collecting data in this research  did homogeneity test as 

preliminary data on previous subject  electrolyte and non-electrolyte, 

pre-test and post-test as final data, and documentation. The analysis 

final data in this research used T test. The result of calculation was got 

Thitung = 3.21 on significant degree of 5% Ttable = 2.00 showed Thitung ≥ 

Ttable so Ho was ignored and Ha was accepted. Even though the 

increase of influence coefficient (KP) was 13 %. Based on the result of 

data analysis, was taken conclusion that any influence talking stick 

learning methods with concept maps on student learning out comes 

from cognitive aspect. 

 

Keyword:  Learning Outcomes, Learning Methods , Talking Stick, Concept Map, 

Hidrocarbon 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan sumber daya manusia. 

Tanpa pendidikan seseorang manusia akan sulit berkembang, bahkan menjadi orang 

terbelakang. Tanpa pendidikan, suatu negara atau bangsa juga tidak akan maju. Adanya 

pendidikan, manusia atau suatu bangsa dapat terbebas dari kebodohan, kemiskinan, dan 

keterbelakangan sebab pendidikan merupakan wahana untuk mempelajari suatu pengetahuan 

dan keterampilan yang baru. 

Mengingat sangat pentingnya bagi kehidupan, maka pendidikan harus dilaksanakan 

sebaik-baiknya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.  

Melaksanakan  pendidikan harus dimulai dengan pengadaan tenaga pendidikan sampai 

pada usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan.  Anita Lie (2008) pendidikan adalah 

mailto:Rendra7332@grad.unri.ac.id
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interaksi pribadi diantara para siswa dan interaksi antara guru dan siswa.
1
 Dari pendapat 

dikemukakan tersebut, terdapat beberapa peranan guru yang salah satunya guru sebagai 

pengajar. Guru bertugas menyampaikan pengajaran di dalam sekolah (kelas). Guru 

menyampaikan pelajaran agar siswa memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah 

disampaikan itu.
2
 Adapun pengetahuan yang diajarkan guru di sekolah adalah ilmu kimia. 

Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan 

perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut.
3
 Pokok bahasan materi 

kimia yang dipelajari oleh siswa di SMA kelas X salah satunya tentang Hidrokarbon. 

Hidrokarbon merupakan materi yang kebanyakan hafalan dan konsep-konsep kimia yang 

memerlukan daya ingatan yang kuat.  

Adapun faktor penyebabnya yang pertama, siswa menganggap pokok bahasan 

hidrokarbon merupakan salah satu pokok bahasan yang termasuk kategori sulit, kedua 

kesadaran siswa untuk membaca dan memahami materi masih rendah sehingga pemahaman 

mereka mengenai materi yang disampaikan guru cenderung rendah, ketiga metode 

pembelajaran yang dipakai yaitu ceramah dan tidak bervariasi sehingga membuat siswa 

merasa jenuh, keempat sebagian besar siswa malu bertanya ketika belajar kimia padahal 

mereka kurang mengerti tentang materi yang disampaikan oleh guru. 

Meningkatkan hasil belajar siswa maka diusahakan dengan menggunakan metode 

pembelajaran Talking Stick dengan peta konsep sehingga siswa bisa belajar lebih bermakna. 

Menurut Wina Sanjaya, metode pembelajaran adalah upaya mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan ang telah disusun tercapai secara 

optimal.
4
 Pembelajaran dengan metode Talking Stick mendorong siswa untuk berani 

mengemukakan pendapat.
5
 Dengan metode Talking Stick yang identik dengan permainan 

tanya jawab,siswa menjadi termotivasi untuk belajar dan siswa menjadi lebih aktif dikelas 

baik dalam menjawab pertanyaan maupun menanggapi pertanyaan dari teman.
6
 Cara lain  

menguatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahan-bahan yang telah dibacanya 

dengan menggunakan peta konsep.
7
 Peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang 

mengidentifikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain 

pada kategori yang sama. Peta konsep menyediakan bantuan visual konkret untuk membantu 

mengorganisasikan informasi sebelum informasi tersebut dipelajari. Peta konsep membantu 

guru memahami macam-macam konsep yang ditanamkan di topik lebih besar yang diajarkan. 

Pemahaman ini akan memperbaiki perencanaan dan instruksi guru. Pemetaan yang jelas dapat 

membantu menghindari miskonsepsi yang dibentuk siswa. Tanpa peta konsep guru memilih 

untuk mengajar apa yang diingat atau disukai. Dalam IPA, peta konsep membuat informasi 

abstrak menjadi konkret dan sangat bermanfaat meningkatkan ingatan suatu konsep  
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pembelajaran, dan menunjukkan pada siswa bahwa pemikiran itu mempunyai bentuk.
8
 

Dengan menggunakan peta konsep dalam pembelajaran, maka dapat diperkirakan kedalaman 

dan keluasan konsep yang satu dengan konsep yang lain. Bagi siswa hal ini dapat menjadi 

suatu pembelajaran yang bermakna karena lebih mudah diingat dan lebih mudah dipahami.
9
  

Penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Yuli Elfita Sari mahasiswa pendidikan 

kimia UIN SUSKA RIAU, hasil belajar kimia siswa mengalami peningkatan sebesar 6,11 %.  

Sehingga melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Metode Pembelajaran Talking 

Stick dengan Peta Konsep terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kimia di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”.  

 

KAJIAN LITERATUR 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
10

 Menurut Sardiman mengatakan bahwa 

“belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan 

pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik”.
11

 Sesuai dengan pengertian tersebut, menurut teori 

Behavioristik, “Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi 

antara stimulus dan respon”.
12

 Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang 

dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai 

hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia 

dapat menunjukan perubahan tingkah lakunya. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab 

pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan 

tingkah laku tersebut. 

Namun demikian kita akan sulit melihat bagaimana proses terjadinya perubahan 

tingkah laku dalam diri seseorang, karena perubahan tingkah laku berubungan dengan 

perubahan sistem saraf dan perubahan energi yang sulit dilihat dan diraba. Walaupun kita 

tidak dapat melihat proses terjadinya perubahan tingkah laku pada diri setiap individu tetapi 

sebenarnya kita bisa menentukan apakah seseorang telah belajar atau belum yaitu dengan 

membandingkan kondisi sebelum dan sesudah terjadinya proses pembelajaran berlangsung.
13

 

Setelah pembelajaran berlangsung guru selalu mengadakan penilaian sebagai komponen 

terakhir dalam sistem proses pembelajaran.  

Penilaian hasil belajar merupakan proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar 

yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hasil belajar siswa pada hakikatnya perubahan 

tingkah laku yang merupakan sebagai hasi belajar dalam pengertian yang luas mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris.
14

 Ketiga ranah tersebut, menjadi objek penilaian 

hasil belajar. Di antara ketiga ranah ini, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para 
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guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan 

pengajaran.
15

 

Adapun indikator suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik 

secara individual maupun kelompok 

2) Prilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/ intruksional khusus (TIK) telah 

dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

 Namun demikian, indikator yang banyak dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan 

adalah daya serap.
16

 Penilaian hasil belajar bertujuan melihat kemajuan belajar siswa 

dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan: 

1) Sasaran penilaian. Sasaran atau objek evaluasi hasil belajar adalah perubahan tingkah 

laku yang mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang. 

2) Alat penilaian. Penggunaan alat penilaian hendaknya komprehensif meliputi tes dan 

bukan tes sehingga diperolah gambaran hasil belajar  yang objektif. Penilaian hasil 

belajar hendaknya dilakukan secara berkesinambungan agar diperoleh hasil yang 

menggambarkan kemampuan siswa yang sebenarnya di samping sebagai alat untuk 

meningkatkan motivasi belajarnya. 

3) Prosedur pelaksanaan tes. Penilaian hasil belajar dilaksanakan dalam bentuk formatif 

dan sumatif.
17

 Tes formatif ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok 

bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa 

terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes bahasan ini dimanfaatkan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu dalam waktu tertentu. Tes sumatif 

diguanakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-pokok bahasan 

yang telah diajarkan selama satu semester, satu atau dua tahun pelajaran.
18

 

Hasil belajar merupakan tujuan dari suatu pembelajaran agar mendapatkan suatu nilai 

yang baik atau mencapai nilai yang diinginkan oleh seorang guru terhadap siswanya. Di 

dalam pembelajaran, seorang guru haruslah memikirkan suatu sistem pembelajaran yang baik 

agar hasil belajar mencapai kriteria nilai yang diinginkan. Guru dan siswa adalah dua subjek 

dalam interaksi pengajaran.  

Guru sebagai pihak yang beinisiatif awal untuk penyelenggaraan pengajaran, 

sedangkan siswa sebagai pihak yang secara langsung mengalami dan mendapatkan manfaat 

dari peristiwa belajar mengajar yang terjadi. Guru sebagai pengarah dan pembimbing 

berdasarkan tujuan yang telah ditentukan, sedangkan siswa adalah sebagai langsung menuju 

pada arah tujuan melakukan aktivitas dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sebagai 

sumber belajar atas bimbingan guru. Jadi, kedua pihak (guru dan siswa) menunjukkan sebagai 

dua subjek pengajaran yang sama-sama menempati status yang penting.
19

 Tetapi, di dalam 

pembelajaran tentu ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil belajar tersebut. Slameto 

mengatakan dalam bukunya, “ faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa digolongkan 

dalam dua jenis: faktor internal dan faktor eksternal”. 

1) Faktor internal adalah faktor dari dalam siswa,.yang meliputi : 
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a) Faktor jasmaniah, yang meliputi : Faktor kesehatan dan   cacat tubuh. 

b) Faktor psikologis, yang meliputi : Inteligensi, perhatian, minat,      bakat,   motif, 

kematangan, dan kesiapan. 

c) Faktor kelelahan. 

2) Faktor eksternal adalah faktor dari luar siswa, yang meliputi :  

a) Faktor keluarga, yang meliputi : cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar 

belakang kebudayaan. 

b) Faktor sekolah, yang meliputi : metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas 

rumah. 

c) Faktor masyarakat, yang meliputi : kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyfarakat.
20

 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar, sebagaimana 

dikatakan oleh Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar, adalah: 

1) Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai   dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

2) Guru. Performance guru dalam mengajar dipengaruhi tipe pribadi, pandangan guru 

terhadap siswa dan latar belakang pendidikan. 

3) Anak didik. Anak didik dengan segala perbedaannya pada aspek biologis, intelektual, 

dan psikologis merupakan faktor yang mempengaruhi belajar mengajar. 

4) Kegiatan pengajaran pada umumnya adalah terjadinya interaksi antara guru dengan 

siswanya dengan bahan sebagai perantaranya. Guru adalah orang yang menciptakan 

lingkungan belajar bagi kepentingan belajar siswa dalam pencapaian keberhasilan 

belajar mengajar. 

5) Bahan dan alat evaluasi merupakan bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang 

sudah dipelajari oleh siswa guna kepentingan ulangan. Alat yang digunakan harus 

valid dan reabel, karena jika tidak valid dan tidak reabel, maka tidak dapat dipercaya 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar mengajar. 

6) Evaluasi yang dilakukan apakah benar-benar sudah mengarah pada tujuan yang telah 

dirumuskan dalam bahan yang diajarkan dan proses yang dilakukan.
21

 

Pernyataan-pernyataan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar diatas, 

guru dalam kegiatan pembelajaran harus memiliki kiat maupun seni untuk memadukan antar 

bentuk pembelajaran dan media yang digunakan sehigga mampu menciptakan proses 

pembelajaran yang harmonis.
22

 

Metode merupakan strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar 

mengajar. Setiap kali mengajar guru pasti menggunakan metode. Metode yang digunakan itu 

tidak sembarangan, melainkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setiap tujuan yang 

dirumuskan menghendaki penggunaan metode yang sesuai. Untuk mencapai satu tujuan tidak 

mesti menggunakan satu metode, tetapi bisa juga menggunakan lebih dari dua rumusan 

tujuan.
23

 

Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-

komponen lainnya tidak diperlukan. Salah satunya adalah komponen metode. Dengan 

memanfaatkan metode secara akurat guru akan mampu mencapai tujuan pembelajaran. 
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Metode adalah pelicin jalan pengajaran menuju tujuan. Ketika tujuan dirumuskan agar siswa 

memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan. 

Antara metode dengan tujuan jangan bertolak belakang. Artinya metode harus menunjang 

pencapaian tujuan pengajaran. Bila tidak, maka sia-sialah perumusan tujuan tersebut. Apalah 

artinya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tanpa mengindahkan tujuan.  

Jadi guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar 

mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan 

pengajaran.
24

  

Adapun kelebihan metode Talking Stick  adalah siswa dapat mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan secara penuh dalam suasana belajar yang terbuka 

dan demokratis. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Meningkatkan 

kemajuan belajar sehingga hasil evaluasi memuaskan. Meningkatkan keaktifan siswa dan 

sikap yang lebih positif.
25

 Cara lain untuk menguatkan pengetahuan dan pemahaman siswa 

terhadap bahan-bahan yang telah dibacanya adalah dengan pembelajaran peta konsep.
26

  

Peta konsep adalah suatu ilustrasi grafis yang konkrit yang dapat menunjukkan 

bagaimana suatu konsep berhubungan atau terkait dengan konsep-konsep lain yang termasuk 

kategori yang sama. Peta konsep dapat merupakan suatu skema atau ringkasan dari hasil 

belajar. Konsep merupakan dasar bagi proses-proses mental yang lebih tinggi guna 

merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi.   

Pelajaran kimia di SMA kelas X terdiri dari beberapa pokok bahasan, salah satunya 

adalah hidrokarbon. Pokok bahasan hidrokarbon terdiri dari sub pokok bahasan yaitu alkana, 

alkena, dan alkuna. Materi hidrokarbon merupakan pokok bahasan yang membutuhkan 

pemahaman, maka diperlukan usaha agar materi ini dapat dipahami oleh siswa. Metode 

pembelajaran yang sesuai dengan pokok bahasan hidrokarbon adalah metode pembelajaran 

Talking Stick yang dapat menjadikan siswa lebih tertarik pada pelajaran kimia. Dengan 

metode pembelajaran Talking stick ini, diharapkan dapat mendorong siswa untuk berani 

mengeluarkan pendapat sehingga siswa bisa aktif dalam belajar. Keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat karena materi telah dikuasai maka akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa 

Cara lain untuk menguatkan pengetahauan dan pemahaman siswa terhadap bahan-

bahan yang telah dibacanya, adalah dengan pembelajaran peta konsep. Dengan pembelajaran 

peta konsep, siswa sudah pasti membaca materi yang akan dipelajari, sehingga siswa telah 

siap untuk proses belajar. Peta konsep bertujuan untuk memperjelas pemahaman suatu 

bacaan, sehingga dapat dipakai sebagai alat evaluasi dengan cara meminta siswa untuk 

membaca peta konsep dan menjelaskan hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lain 

dalam satu peta konsep.
27

 Adapunmanfaat peta konsep bagi siswa sebagai berikut: 

a. Membantu untuk mengidentifikasi kunci konsep, menaksir/memperikirakan 

hubungan pemahaman dan membantu dalam pembelajaran lebih lanjut. 

b. Membantu membuat susunan konsep pelajaran menjadi lebih baik sehingga mudah 

untuk keperluan ujian. 

c. Membantu menyediakan sebuah pemikiran untuk menghubungkan konsep 

pembelajaran. 

d. Membantu untuk berpikir lebih dalam dengan ide siswa dan menjadikan para siswa 

mengerti benar akan pengetahuan ang diperolehnya. 

                                                 

 
24

 Ibid., hal. 75 
25

 Fauzul Yusrina, Peduk Riyanti, Lies Lestari, Penerapan Meotde Talking Stick untuk Meningkatkan 

Evaluasi Konsep Gaya, (Surakarta: PGSD FKIP Universitas Sebelas Maret, 2012), hal. 2  
26

 Agus Suprijono, Op.Cit., hal. 106 
27

 Trianto, Op.Cit., hal. 165  



 

 

1885 

 

e. Mengklarifikasi ide yang telah diperoleh siswa tentang sesuatu dalam bentuk kata-

kata. 

f. Membuat struktur pemahaman dari bagaimana semua fakta-fakta dihubungkan 

dengan pengetahuan berikutnya. 

g. Belajar bagaimana mengorganisasi sesuatu mulai dari informasi, fakta, dan konsep 

ke dalam suatu konteks pemahaman, sehingga terbentuk pemahaman yang baik dan 

menuliskannya dengan benar.
28

 

Jadi dengan metode pembelajaran Talking Stick dengan peta konsep ini, dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa terhadap pelajaran kimia khususnya pada pokok bahasan 

hidrokarbon. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh metode pembelajaran Talking stick 

dengan peta konsep terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia di MAN 1 Teluk 

Kuantan, maka : 

H0: Tidak ada pengaruh metode pembelajaran Talking Stick dengan peta konsep terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia di MAN 1 Teluk Kuantan. 

Ha: Adanya pengaruh pengaruh metode pembelajaran Talking Stick dengan peta konsep 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia di MAN 1 Teluk Kuantan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain pretest dan posttest, yang 

dilakukan terhadap dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas 

eksperimen diterapkan metode pembelajaran Talking Stick  dengan peta konsep, sedangkan 

kelas kontrol tidak diterapkan metode pembelajaran Talking Stick dengan peta konsep. 

Peneliti secara langsung melaksanakan proses pembelajaran dan penerapan Talking Stick 

dengan peta konsep. Kedua kelas terlebih dahulu diberikan pretest, setelah dilakukan 

perlakuan selanjutnya diberikan posttest.  

 

Tabel 1. Rancangan Penelitian Pretest – Postest
29

 

Grup Pretest Variabel 

Terikat 

Posttest 

Eksperimen T1 X T2 

Kontrol T1 - T2 

 

Objek dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran Talking Stick dengan peta 

konsep terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan hidrokarbon di MAN  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probality sampling yaitu simple 

random sampling, karena pengambilan anggota dari populasi yang dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam prosedur sampling peluang 

setiap anggota populasi memiliki peluang (probability) yang sama untuk terampil sebagai 

sampel. Setiap anggota memiliki peluang yang sama terpilih menjadi sampel karena 

pengambilannya dilakukan secara acak.
30

 Teknik  ini dilakukan setelah semua kelas diuji 
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homogenitas dengan uji Bartlet. Uji homogen yang dilakukan peneliti diambil dari nilai soal 

homogenitas pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tes  

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

Untuk memperoleh soal-soal tes yang baik sebagai alat pengumpul data pada 

penelitian ini, maka diadakan uji coba terhadap siswa lain yang tidak terlibat dalam sampel 

penelitian ini. Soal-soal yang diujicobakan tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. 

1. Validitas soal  

2. Reliabilitas soal 

3. Tingkat kesukaran soal 

4. Daya pembeda soal 

Data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus t-test. Untuk menentukan 

rumus t-test yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis, maka perlu diuji dulu varians 

kedua sampel, homogen atau tidak. Pengujian homogenitas varians dilakukan untuk 

memastikan bahwa kelompok-kelompok yang dibandingkan merupakan kelompok-kelompok 

yang mempunyai varians homogen. 

Pengujian homogenitas varians pada penelitian ini dilakukan mengunakan uji bartlet, 

karena kelompok-kelompok yang dibandingkan mempunyai jumlah sampel  yang tidak  sama 

besar. Homogenitas varians diuji dengan rumus Uji bartlet: 

 
Menganalisis data dengan menggunakan tes “t”, maka sebelumnya dilakukan terlebih 

dahulu uji normalitas, uji ini bertujuan untuk menguji apakah sampel dalam penelitian ini 

berasal dari populasi yang normal atau tidak. Pengujiaan ilakukan untuk memeriksa apakah 

sampel yang diambil mempunyai kesesuaian dengan populasi dengan populasi uji yang 

digunakan adalah uji Chi kuadrat. Adapun rumus yang digunakan yaitu:  

 
Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah menganalisa data 

dengan menggunakan test “t”. Beberapa pertimbangan dalam memilih rumus tes “t” yaitu: 

a. Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varians homogen maka dapat digunakan rumus 

tes “t” baik untuk separated maupun polled varians. 

b. Bila n1 ≠ n2 dan varians homogen dapat digunakan tes “t” dengan polled varians. 

Untuk mengetahui t tabel digunakan dk = n1 + n2-2 

c. Bila n1 = n2 dan varians tidak homogen dapat digunakan tes “t” dengan separated 

maupun polled varians. Untuk mengetahui t tabel digunakan dk = n1-1 atau n2-1 

d. Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak homogen dapat digunakan tes “t” dengan separated 

varians. Untuk mengetahui t tabel digunakan dk = n1-1 atau n2-1. 

e. Bila pola penelitian dilakukan terhadap 2 kelompok, yang satu merupakan kelompok 

eksperimen (yang dikenal perlakuan) dan kelompok kontrol (yang tidak dikenal 

perlakuan), maka digunakan t test sample related: 
31

 

Sampel Related 
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Penentuan nilai pengaruh (r

2
) dan Peningkatan Koofisien Pengaruh (Kp) 

Untuk mengetahui pengaruh terhadap hasil belajar siswa, maka dengan menghitung 

koefisie (r
2
) menggunakan rumus : 

thitung =   r     atau   r
2 
 =    

Sedangkan untuk melihat besarnya peningkatan koofesien pengaruh (Kp) digunakan rumus :
32

 

Kp =  r
2 
x 100% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang telah terangkum  pada tabel 2 kemudian dilakukan analisis dengan 

menggunakan uji barlet untuk mengetahui kehomogenan antara dua kelas yang menjadi 

subjek dari penelitian ini. Hasil analisis terdapat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2 Hasil Analisis Data Uji Homogenitas 

Kelas N ∑X Rata-

rata 
hitung tabel 

Eksperimen 

(X4) 

37 2040 55,13 2,41 7,82 

Kontrol 

(X1) 

36 2270 63,05 

 

Dari tabel 2 
 2

hitung < 
 2

tabel atau 2,41 < 7,82, maka kedua kelompok sampel 

mempunyai varians-varians yang sama (homogen) dan dapat disimpulkan kemampuan dasar 

kedua kelompok sama. Sehingga untuk pengambilan sampel dapat menggunakan teknik 

simple random sampling dan dipilih kelas X.1 sebagai kelas kontrol dan X.4 sebagai kelas 

eksperimen. 

Hasil Uji homogenitas nilai postes dapat dilihat  pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Homogenitas 

 

Kelas N ∑X Rata-

rata 
hitung tabel 

Eksperimen 36 2950 79,73 0,16 3,84 

Kontrol 35 2800 77,78 

Menghitung nilai :  

 
122,76) 

 0,16 

Dengan membandingkan 
2
hitung  dengan 

2
tabel untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan 

(dk) = k – 1 = 2 – 1 = 1, maka didapat 
2
tabel = 3,84 setelah dicari pada tabel Chi kuadrat. Jadi 

kesimpulannya 
 2

hitung < 
 2

tabel  atau 0,16 < 3,84, maka varians-varians adalah homogen. 
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Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, data hasil penelitian mempunyai 

sebaran yang normal dan homogen. Jika penelitian dilakukan pada 2 kelompok yaitu 

kelompok eksperimen (diberi perlakuan) dan kelompok kontrol (tidak diberi perlakuan) maka 

untuk mengetahui “t” tabel dk = Nx + Ny – 2, jadi tes “t” yang digunakan dengan Related 

Sample. Hasil uji tes “t” terangkum dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4 Hasil Analisis Data Uji Hipotesis 

 

thitung -ttabel ttabel Keterangan 

3,21 2,00 2,00 Ho ditolak 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa nilai t hitung = 3,21. Hal ini berarti t hitunh 

lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel dan –t tabel pada taraf signifikan 5%, dengan 

hasil data tersebut Ho ditolak. Kemudian, selain itu juga terdapat perbedaan rata-rata antara 

hasil postest kelas eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran Talking Stick dengan 

peta konsep sebesar 79,73 dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional adalah 

77,78, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengruh metode pembelajaran Talking Stick 

dengan peta konsep terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia di Madrasah 

Aliyah. 

Berdasarkan data hasil uji “t”, untuk mengetahui apakah ada pengaruh  metode 

pembelajaran Talking Stick dengan peta konsep terhadap hasil belajar siswa maka juga dapat 

dilihat derajat peningkatan hasil belajar siswa dengan menghitung koefisien (r
2
) sedangkan 

untuk melihat koefisien pengaruh (Kp) dengan menggunakan rumus Kp = r
2 

x 100%. 

Rangkuman hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.  Uji r
2
 dan Kp 

r
2
 Kp 

0,13 13% 

 

Berdasarakan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh metode pembelajaran 

Talking Stick dengan peta konsep terhadap hasil belajar siswa sebesar 13% 

 
Gambar I. Perbandingan Nilai Rata rata Pretest dan Postest  Kelas Eksperimen den 

Kelas Kontrol 

 

 

KESIMPULAN 
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia setelah menggunakan metode 

pembelajaran Talking Stick dengan peta konsep dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran konvensional. Hal ini dibuktikan melalui uji hipotesis dengan uji t dimana hasil 

yang diperoleh adalah harga thitung yaitu 3,21 dan harga ttabel yaitu 2,00 (taraf signifikan 5%). 

Hal ini berarti bahwa thitung lebih besar dari ttabel (3,21>2,00) sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Besar pengaruh peningkatan dengan metode pembelajaran Talking Stick dengan peta 

konsep terhadap hasil belajar siswa adalah sebesar 13%. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the practical implementation / high 

school chemistry demonstration. The sample was chemistry teacher. 

Data from this study were obtained from a questionnaire distributed to 

all high school chemistry teacher. The results were obtained 

percentage practical implementation / demonstration classes in high 

school chemistry amounted to 36,54%. 

 

Keywords : practical/demonstration, analysis 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan IPA, berbagai usaha yang telah 

dilaksanakan antara lain : menyempurnakan kurikulum, melengkapi alat-alat dan bahan serta 

media pengajaran, membangun dan melengkapi sarana gedung dan peralatan laboratorium. 

IPA merupakan ilmu yang lahir dan berkembang berdasarkan observasi dan 

pengamatan, oleh karena itu ilmu kimia yang termasuk dalam IPA tidak terlepas dari kegiatan 

praktikum disamping teori-teori yang sudah didapat. 

Kegiatan praktikum berguna untuk menemukan dan membuktikan suatu teori, dimana 

dalam kegiatan praktikum siswa dituntut untuk berpikir logis dan kritis dalam menganalisa 

suatu kejadian, selain itu juga akan menambah keterampilan siswa. Dengan terlaksananya 

kegiatan praktikum diharapkan siswa lebih memahami materi kimia yang disajikan.  

Seperti halnya Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), ilmu kimia juga mempelajari gejala-

gejala alam, tetapi mengkhususkan diri di dalam mempelajari struktur susunan, sifat, dan 

perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi (Depdiknas, 2003). Konsep-

konsep tentang ilmu kimia dalam bentuk hukum dan teori dikembangkan dari hasil observasi 

ilmiah. Observasi ilmiah merupakan salah satu bagian dari langkah metode ilmiah yang 

meliputi perumusan masalah, melakukan observasi atas percobaan, mencatat data dan 

menarik kesimpulan.  

Setiap pelaksanaan  pembelajaran disuatu lembaga pendidikan haruslah berpedoman 

kepada kurikulum yang berlaku. Kurikulum adalah alat yang amat penting dalam  rangka 

merealisasikan dan mencapai tujuan pendidikan sekolah (Oemar Hamalik,2003). Dalam arti 

luas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi belajar siswa, baik dalam sekolah maupun luar 

sekolah, tercakup ke dalam kurikulum. Bagi kita kurikulum harus direncanakan dengan baik, 

sehingga pengaruhnya terhadap para siswa benar-benar dapat diamati dan diukur hasilnya. 

Hasil-hasil itu haruslah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sejalan dengan nilai-nilai yang 

dianut oleh masyarakat, relevan dengan kebutuhan sosial ekonomi, dan sosial budaya 
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masyarakat, sesuai dengan tuntutan minat, kebutuhan dan kemampuan para siswa sendiri, 

serta sejalan dengan proses belajar para siswa yang menempuh kegiatan-kegiatan kurikulum 

itu (Oemar Hamalik,2003). 

Satu hal penting yang harus diperhatikan demi tercapainya tujuan  kurikulum, yaitu 

kompetensi yang dimiliki oleh guru yang membimbing siswa. Guru adalah orang yang sangat 

berpengaruh dalam  proses belajar mengajar. Oleh karena itu guru harus dapat membawa 

siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya dan 

berpandangan luas serta memiliki berbagai kriteria sebagai seorang guru. 

Di dalam kurikulum pembelajaran kimia kelas X, XI, XII terdapat beberapa pokok 

bahasan yang diajarkan dengan praktikum/demonstrasi , karena keterbatasan waktu maka 

pada penelitian ini diambil sampel kelas X. pada kelas X ada beberapa pokok bahasan yang 

diajarkan dengan praktikum/demonstrasi , yaitu Ikatan Kimia, Hukum Dasar Kimia, Larutan 

Elektrolit dan Non Elektrolit dan Reaksi Reduksi dan Oksidasi. 

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang telah dilakukan terhadap beberapa 

guru SMAN di Kab. Siak masih banyak guru yang belum mengarahkan siswanya untuk 

melaksanakan praktikum/demonstrasi dalam proses belajar mengajar kimia, dan ada pula guru 

telah melaksanakan praktikum/demonstrasi hanya pada pokok bahasan tertentu saja. 

Sedangkan di dalam Kurikulum menuntut keterlaksanaan praktikum/demonstrasi pada proses 

pembelajaran kimia di sekolah.   

 

KAJIAN LITERATUR 

Kurikulum pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagian besar 

pelaksanaannya  menuntut adanya percobaan ketika akan melaksanakan pembelajaran, yang 

dilaksanakan melalui pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses 

merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan sejumlah  kemampuan 

fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan yang lebih tinggi pada diri 

siswa (Hamalik,1995). Agar pendekatan keterampilan proses ini dapat berlangsung dengan 

baik, sekolah  harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti memiliki sarana 

laboratorium yang cukup. Laboratorium idealnya merupakan suatu ruang khusus dimana 

orang atau siswa dapat melakukan praktikum atau demonstrasi. 

Di dalam kurikulum pembelajaran kimia kelas X, XI, XII terdapat beberapa pokok 

bahasan yang diajarkan dengan praktikum/demonstrasi , karena keterbatasan waktu maka 

pada penelitian ini diambil sampel kelas X. pada kelas X ada beberapa pokok bahasan yang 

diajarkan dengan praktikum/demonstrasi , yaitu Ikatan Kimia, Hukum Dasar Kimia, Larutan 

Elektrolit dan Non Elektrolit, dan Reaksi Reduksi dan Oksidasi. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan 

praktikum/demonstrasi kimia kelas X di SMA Negeri di Kabupaten Siak. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Kabupaten Siak. Jenis penelitian adalah 

penelitian deskriptif. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah guru-guru kimia yang 

mengajar di kelas X di SMA Negeri Kabupaten Siak. Sumber Data penelitian adalah Angket 

yang disebarkan keguru-guru Kimia kelas X SMA Negeri Kabupaten Siak untuk lebih 

meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari guru bidang studi. Maka dibuat angket juga 

ke siswa. Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data primer yaitu hasil angket analisa 

frekuensi pelaksanaan praktikum/demonstrasi kimia kelas X di SMA Negeri Kabupaten Siak. 

Prosedur penyusunan angket adalah bentuk angket berstruktur, maksudnya adalah 

angket ini berisi item-item pernyataan untuk memperoleh informasi tentang analisa frekuensi 
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pelaksanaan praktikum/demonstrasi kimia kelas X. Item-item pernyataan disertai dengan 

beberapa alternatif jawaban. Kemudian ditambah juga tempat atau ruang untuk memberikan 

jawaban atau pendapat lain, hal ini dimaksud untuk memberikan jawaban secara bebas. 

Angket disebar langsung kepada responden oleh peneliti, setelah angket dikumpulkan 

lalu diolah dengan tujuan melihat banyaknya sub pokok bahasan yang 

dipraktikumkan/demonstrasi oleh responden. 

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus : 

%100x
N

f
P 

      (Sudijono, 1999) 

Dimana : 

P = Angka persentase jumlah sub pokok bahasan yang dipraktikumkan/demonstrasi 

dalam satu pokok bahasan oleh guru    kelas X pada satu sekolah. 

f       =  Jumlah sub Pokok Bahasan yang dipraktikumkan/demonstrasi dalam satu 

pokok bahasan oleh guru kelas X pada satu sekolah. 

N = Jumlah sub Pokok Bahasan yang dipraktikumkan/demonstrasi dalam satu pokok 

bahasan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilaksanakan penelitian mengenai pelaksanaan praktikum / demonstrasi kimia 

di kelas X SMA Negeri di Kabupaten Siak, maka didapatkan hasil dari angket yang diberikan 

kepada responden / guru. Jumlah SMA Negeri yang ada diteliti di Kabupaten Siak adalah 13 

sekolah. Seluruh guru yang mengajarkan mata pelajaran kimia kelas X adalah tamatan S1 

kimia baik dari pendidikan maupun non kependidikan dan seluruhnya sudah mengajar lebih 

dari 2 tahun serta pernah mengikuti berbagai pelatihan. Untuk mata pelajaran kimia, terdapat 

4 sekolah yang memiliki laboratorium tersendiri, 2 sekolah yang memiliki laboratorium kimia 

bergabung dengan laboratorium Biologi, 2 sekolah yang memiliki laboratorium kimia 

bergabung dengan laboratorium fisika, 4 sekolah yang memiliki laboratorium untuk semua 

mata pelajaran IPA, dan bahkan ada 1 SMAN yang belum memiliki labotorium. Secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. menggambarkan tentang jumlah laboratorium untuk mata pelajaran IPA di 

SMA Negeri se-Kabupaten Siak. Jumlah laboratorium IPA secara keseluruhan dari 13 SMA 

Negeri adalah 24 ruangan yang terdiri dari 4 laboratorium kimia, 6 laboratorium fisika, 6 

laboratorium biologi, 2 laboratorium kimia bergabung dengan fisika, 2 laboratorium kimia 

bergabung dengan biologi, dan 4 laboratorium untuk semua mata pelajaran IPA. 

 

Tabel 1  Laboratorium Pelajaran IPA di 13 SMA Negeri Kabupaten Siak 

 

No SMAN Lokasi Kepemilikan Laboratorium Jlh 

Lab K F B KF KB FB IPA 

1 A Sabak Auh - - - - - - 1 1 

2 B Sungai Apit 1 1 1 - - - - 3 

3 C Bunga Raya - - 1 1 - - - 2 

4 D Siak 1 1 1 - - - - 3 

5 E Siak 1 1 1 - - - - 3 

6 F Dayun - - - - - - 1 1 

7 G Kerinci Kanan - - - - - - 1 1 

8 H Lubuk Dalam - 1 - - 1 - - 2 

9 I Koto Gasib - 1 - - 1 - - 2 

10 J Tualang - - 1 1 - - - 2 
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11 K Tualang - - - - - - - 0 

12 L Tualang - - - - - - 1 1 

13 M Minas 1 1 1 - - - - 3 

Jumlah 4 6 6 2 2 0 4 24 

Keterangan : 

K  : Laboratorium Kimia, 

F  : Laboratorium Fisika, 

B : Laboratorium Biologi, 

KF : Laboratorium Kimia bergabung dengan laboratorium Fisika, 

KB : Laboratorium Kimia bergabung dengan laboratorium Biologi, 

FB : Laboratorium Fisika bergabung dengan laboratorium Biologi, 

IPA : Laboratorium untuk semua mata pelajaran IPA. 

Dari tabel, terlihat beberapa sekolah sudah memiliki laboratorium tersendiri untuk 

masing-masing mata pelajaran. Kemudian ada juga laboratorium di beberapa sekolah yang 

bergabung. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktikum/demonstrasi akan bisa 

dilaksanakan dengan baik karena sudah ditunjang oleh salah satu faktor, yaitu faktor gedung 

atau ruangan. 

Tabel 2  Praktikum/Demonstrasi yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah 

 

No SMA N Praktikum/Demonstrasi % rata-rata 

 
IK HDK LE RRO 

1 A 1 0 0 0 25 

2 B 0 0 1 0 25 

3 C 0 0 1 0 25 

4 D 0 0 1 0 25 

5 E 1 1 1 1 100 

6 F 0 0 1 0 25 

7 G 0 0 1 0 25 

8 H 1 0 1 0 50 

9 I 0 1 1 0 50 

10 J 0 0 1 0 25 

11 K 0 0 1 0 25 

12 L 1 1 1 0 75 

13 M 0 0 0 0 0 

Jlh Rata-

rata 

30,77 23,08 84,6

2 

7,7 36,54 

 

Keterangan : 

IK : Ikatan Kimia 

HDK : Hukum Dasar Kimia 

LE : Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

RRO : Reaksi Reduksi dan Oksidasi 

Pelaksanaan praktikum/demonstrasi untuk tiap pokok bahasan atau sub pokok bahasan 

pada masing-masing SMA Negeri se-Kabupaten Siak terlihat pada tabel 2. dimana angka 1 

menunjukkan bahwa praktikum/demonstrasi terlaksana, dan angka 0 menunjukkan 

praktikum/demonstrasi tidak terlaksana.  

Dari SMA Negeri yang diteliti, persentase pelaksanaan praktikum/demonstrasi secara 

keseluruhan adalah 36,54%. Sedangkan jumlah sekolah yang melaksanakan 
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praktikum/demonstrasi untuk masing-masing pokok bahasan atau sub pokok bahasan antara 

lain adalah : Ikatan Kimia 4 sekolah  (30,77%), Hukum Dasar Kimia 3 sekolah (23,08%), 

Larutan elektrolit dan non elektrolit 11 sekolah (84,62%), Reaksi Reduksi dan Oksidasi 1 

sekolah (7,7). 

Tabel 2. di atas menggambarkan bahwa tidak ada sekolah yang melaksanakan 

praktikum sesuai dengan tuntutan kurikulum (100 % terlaksana). Ini berarti, sekolah SMA 

Negeri di Kabupaten Siak mempunyai kendala dalam  melaksanakan praktikum/demonstrasi 

khususnya untuk kelas X. 

Secara jelas pelaksanaan dan hambatan yang dialami oleh masing-masing SMA 

Negeri di Kabupaten Siak khususnya di kelas X dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. SMAN A (Sabak Auh) 

SMAN A mempunyai 1 gedung yang digunakan bersama untuk praktikum  ketiga 

mata pelajaran (Kimia, Fisika dan Biologi (IPA)), dan guru yang mengajar adalah S1 

pendidikan kimia. Frekwensi rata-rata terlaksana praktikumnya 25 %. Dari 4 pokok bahasan 

yang harus dipraktikumkan/demonstrasikan, hanya 1 pokok bahasan yang terlaksana, 

sedangkan 3 percobaan  yang tidak terlaksana yaitu : 

a. Hukum dasar kimia (hukum lavoisier dan hukum proust) dengan kendala bahan yang 

kurang lengkap dan waktu yang tidak mencukupi. 

b. Larutan elektrolit dan non elektrolit (sifat-sifat larutan elektrolit dan non elektrolit) dengan 

kendala waktu yang tersedia tidak mencukupi 

c. Reaksi reduksi dan oksidasi (konsep reaksi reduksi dan oksidasi) dengan kendala bahan 

tidak lengkap. 

 Kendala utama yang dihadapi oleh guru kimia kelas X SMAN A adalah masalah 

kekurangan bahan (50%), dan waktu yang tidak mencukupi (75 %). 

2. SMAN B (Sungai Apit) 

SMAN B mempunyai laboratorium kimia tersendiri, dan  guru yang mengajar adalah 

S1 pendidikan kimia. Frekwensi rata-rata terlaksana praktikumnya sebesar 25 %.  Dari 4 

pokok bahasan yang harus dipraktikumkan/demonstrasikan, ada 3 percobaan  yang tidak 

terlaksana yaitu pada  : 

Ikatan Kimia (senyawa kovalen polar dan non polar) dengan kendala alat,bahan yang kurang 

lengkap, waktu yang tersedia tidak cukup, serta tidak tersedianya penuntun/LKS 

Hukum dasar kimia ( hukum lavoisier dan hukum proust) dengan kendala alat,bahan yang 

kurang lengkap, waktu yang tersedia tidak cukup, serta tidak tersedianya penuntun / LKS 

Reaksi reduksi dan oksidasi (konsep reaksi reduksi dan oksidasi) dengan kendala waktu yang 

tersedia tidak mencukupi. 

Kendala utama yang dihadapi oleh guru kimia kelas X SMAN B adalah masalah 

kekurangan alat (50%), kekurangan bahan (50%), waktu yang tidak mencukupi (75%), dan 

tidak tersedianya penuntun/LKS (50%). 

3. SMAN C (Bunga Raya) 

SMAN C mempunyai laboratorium kimia bergabung dengan laboratorium fisika, dan  

guru yang mengajar adalah S1 kimia murni. Frekwensi rata-rata terlaksana praktikumnya 

sebesar 25 %. Dari 4 pokok bahasan yang harus dipraktikumkan/demonstrasikan, hanya 1 

pokok bahasan yang terlaksana, sedangkan 3 percobaan  yang tidak terlaksana yaitu pada:   

a. Ikatan Kimia (senyawa kovalen polar dan non polar) dengan kendala alat dan bahan yang 

kurang lengkap. 

b. Hukum dasar kimia ( hukum lavoisier dan hukum proust) dengan kendala alat dan bahan 

yang kurang lengkap 

c. Reaksi reduksi dan oksidasi (konsep reaksi reduksi dan oksidasi) dengan kendala alat dan 

bahan tidak lengkap. 
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Kendala utama yang dihadapi oleh guru kimia kelas X SMAN C adalah masalah 

kekurangan alat (75%), kekurangan bahan (75%), dan waktu yang tidak mencukupi (25%). 

4. SMAN D (Siak) 

SMAN D mempunyai laboratorium kimia tersendiri, dan  guru yang mengajar adalah 

S1 pendidikan kimia. Frekwensi rata-rata terlaksana praktikumnya sebesar 25%. Dari 4 pokok 

bahasan yang harus dipraktikumkan/demonstrasikan, ada 3 percobaan  yang tidak terlaksana 

yaitu pada  : 

a. Ikatan Kimia (senyawa kovalen polar dan non polar) dengan kendal alat dan bahan yang 

kurang lengkap. 

b. Hukum dasar kimia ( hukum lavoisier dan hukum proust) dengan kendala alat dan bahan 

yang kurang lengkap 

c. Reaksi reduksi dan oksidasi (konsep reaksi reduksi dan oksidasi) dengan kendala alat dan 

bahan kurang lengkap. 

Kendala utama yang dihadapi oleh guru kimia kelas X SMAN D adalah masalah 

kekurangan alat (75%) dan kekurangan bahan (75%). 

5. SMAN E (Siak) 

SMAN E mempunyai laboratorium kimia tersendiri, dan  guru yang mengajar adalah 

S1 pendidikan kimia. Frekwensi rata-rata terlaksana praktikumnya sebesar 100%. Dari 4 

pokok bahasan yang harus dipraktikumkan/demonstrasikan,semua terlaksana dengan baik. 

6. SMAN F (Dayun) 

SMAN F mempunyai laboratorium kimia bergabung dengan seluruh mata pelajaran 

IPA, dan  guru yang mengajar adalah S1 pendidikan kimia. Frekwensi rata-rata terlaksana 

praktikumnya sebesar 25%. Dari 4 pokok bahasan yang harus 

dipraktikumkan/demonstrasikan, hanya 1 pokok bahasan yang terlaksana. Sedangkan 3 pokok 

bahasan yang lain tidak terlaksana dengan percobaan antara lain : 

a. Ikatan Kimia (senyawa kovalen polar dan non polar) dengan kendala alat dan bahan yang 

kurang lengkap. 

b. Hukum dasar kimia ( hukum lavoisier dan hukum proust) dengan kendala alat dan bahan 

yang kurang lengkap 

c. Reaksi reduksi dan oksidasi (konsep reaksi reduksi dan oksidasi) dengan kendala bahan 

kurang lengkap. 

 Kendala yang dihadapi oleh guru kimia kelas X SMAN F diantaranya adalah karena 

bahan kurang lengkap (50%), dan alat kurang lengkap (75%). 

7. SMAN G (Kerinci Kanan) 

SMAN G mempunyai laboratorium kimia bergabung dengan seluruh mata pelajaran 

IPA, dan  guru yang mengajar adalah S1 pendidikan kimia. Frekwensi rata-rata terlaksana 

praktikumnya hanya sebesar 25%. Dari 4 pokok bahasan yang harus 

dipraktikumkan/demonstrasikan, hanya 1 pokok bahasan yang terlaksana. Sedangkan 3 pokok 

bahasan yang lain tidak terlaksana dengan percobaan antara lain : 

a. Ikatan Kimia (senyawa kovalen polar dan non polar) dengan kendala alat yang kurang 

lengkap. 

b. Hukum dasar kimia ( hukum lavoisier dan hukum proust) dengan kendala alat yang kurang 

lengkap 

c. Reaksi reduksi dan oksidasi (konsep reaksi reduksi dan oksidasi) dengan kendala alat dan 

bahan kurang lengkap. 

 Kendala utama yang dihadapi oleh guru kimia kelas X SMAN G adalah masalah 

kekurangan bahan (25%), dan alat yang kurang lengkap (75%).  

8.   SMAN H (Lubuk Dalam) 

SMAN H mempunyai laboratorium kimia bergabung dengan laboratorium biologi, dan  

guru yang mengajar adalah S1 pendidikan kimia. Frekwensi rata-rata terlaksana praktikumnya 
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sebesar hanya sebesar 50 %. Dari 4 pokok bahasan yang harus 

dipraktikumkan/demonstrasikan, hanya 2 pokok bahasan yang terlaksana. Sedangkan 2 pokok 

bahasan yang lain tidak terlaksana dengan percobaan antara lain : 

a. Hukum dasar kimia ( hukum lavoisier dan hukum proust) dengan kendala alat yang kurang 

lengkap, serta tidak tersedia penuntun/LKS. 

b. Reaksi reduksi dan oksidasi (konsep reaksi reduksi dan oksidasi) dengan kendala alat dan 

bahan kurang lengkap 

 Kendala yang dihadapi oleh guru kimia kelas X SMAN H diantaranya adalah karena 

bahan kurang lengkap (50%) alat kurang lengkap (50%), dan tidak tersedia penuntun (25%). 

Masing-masing jawaban yang disampaikan oleh guru kimia kelas X  SMAN H memang suatu 

kendala yang tidak bisa dihindari, serta tidak ada alat dan bahan yang bisa diganti sehingga 

percobaan tidak bisa dilaksanakan. 

9.  SMAN I (Gasib) 

SMAN I  mempunyai laboratorium kimia bergabung dengan laboratorium biologi, dan  

guru yang mengajar adalah S1 pendidikan kimia. Frekwensi rata-rata terlaksana praktikumnya 

sebesar  50 %. Dari 4 pokok bahasan yang harus dipraktikumkan/demonstrasikan, hanya 2 

pokok bahasan yang terlaksana. Sedangkan 2 pokok bahasan yang lain tidak terlaksana 

dengan percobaan antara lain : 

a. Ikatan Kimia (senyawa kovalen polar dan non polar) dengan kendala alat yang kurang 

lengkap. 

b. Reaksi reduksi dan oksidasi (konsep reaksi reduksi dan oksidasi) dengan kendala waktu 

yang tersedia tidak mencukupi. 

 Kendala yang dihadapi oleh guru kimia kelas X SMAN I diantaranya adalah karena 

waktu yang tidak cukup (25%), bahan kurang lengkap (25%), dan tidak tersedianya alat 

(25%). Dari jawaban yang disampaikan oleh guru kimia kelas X  SMAN I terlihat bahwa guru 

kurang mampu mensiasati waktu.  

10. SMAN J (Tualang) 

 SMAN J  mempunyai laboratorium kimia bergabung dengan laboratorium fisika, dan  

guru yang mengajar adalah S1 kimia murni. Frekwensi rata-rata terlaksana praktikumnya 

sebesar 25 %. Dari 4 pokok bahasan yang harus dipraktikumkan/demonstrasikan, hanya 2 

pokok bahasan yang terlaksana. Sedangkan 2 pokok bahasan yang lain tidak terlaksana 

dengan percobaan antara lain : 

a. Ikatan Kimia (senyawa kovalen polar dan non polar) dengan kendala alat yang kurang 

lengkap, serta tidak tersedia penuntun/LKS. 

b. Hukum dasar kimia ( hukum lavoisier dan hukum proust) dengan kendala alat yang kurang 

lengkap, serta tidak tersedia penuntun/LKS. 

 Kendala yang dihadapi oleh guru kimia kelas X SMAN J diantaranya adalah karena 

bahan kurang lengkap (75%), dan kendala alat kurang lengkap (75%), serta tidak tersedia 

penuntun/LKS (75%).  

11. SMAN K (Tualang) 

 SMAN K belum memiliki laboratorium, dan  guru yang mengajar adalah S1 teknik 

kimia. Frekwensi rata-rata terlaksana praktikumnya sebesar 25 %. Dari 4 pokok bahasan yang 

harus dipraktikumkan/demonstrasikan, hanya 1 pokok bahasan yang terlaksana, sedangkan 3 

percobaan  yang tidak terlaksana yaitu pada  : 

a. Ikatan Kimia (senyawa kovalen polar dan non polar) dengan kendala alat dan bahan yang 

kurang lengkap. 

b. Hukum dasar kimia ( hukum lavoisier dan hukum proust) dengan kendala alat dan bahan 

yang kurang lengkap. 

c. Reaksi reduksi dan oksidasi (konsep reaksi reduksi dan oksidasi) dengan kendala waktu 

yang tersedia tidak mencukupi. 
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 Kendala yang dihadapi oleh guru kimia kelas X  SMAN K diantaranya adalah karena 

bahan kurang lengkap (75%), kendala alat kurang lengkap (75%), dan waktu yang  tersedia 

tidak mencukupi (25%). 

12. SMAN L (Tualang) 

 SMAN L  mempunyai laboratorium kimia bergabung dengan seluruh mata pelajaran 

IPA, dan  guru yang mengajar adalah S1 pendidikan kimia. Frekwensi rata-rata terlaksana 

praktikumnya sebesar 75 %. Dari 4 pokok bahasan yang harus 

dipraktikumkan/demonstrasikan, hanya 3 pokok bahasan yang terlaksana. Sedangkan 1 pokok 

bahasan yang lain tidak terlaksana dengan percobaan yaitu Reaksi reduksi dan oksidasi 

(konsep reaksi reduksi dan oksidasi) dengan kendala   bahan kurang lengkap 

 Kendala yang dihadapi oleh guru kimia kelas X SMAN L diantaranya adalah karena 

bahan kurang lengkap (25%). 

13. SMAN M (Minas) 

 SMAN M mempunyai laboratorium kimia tersendiri, dan  guru yang mengajar adalah 

S1 pendidikan kimia. Frekwensi rata-rata terlaksana praktikumnya sebesar 0%. Dari 4 pokok 

bahasan yang terdiri yang harus dipraktikumkan/demonstrasikan, tidak ada yang terlaksana 

dengan alasan waktu yang tersedia untuk melaksanakan praktikum tidak mencukupi. Melihat 

jawaban yag diberikan oleh guru SMAN M, tidak selayaknya percobaan dikelas X tidak 

terlaksana sama sekali. Karena jika dilihat dari pokok bahasan, maka seharusnya ada yang 

dapat dilaksanakan dengan demonstrasi, misalnya pada pokok bahasan larutan elektrolit dan 

non elektrolit. 

 Melihat hasil dari penelitian, ini menunjukkan masih jauh dari yang diharapkan 

kurikulum . Dari uraian di atas, kendala-kendala yang dialami oleh setiap SMA Negeri 

umumnya adalah alat dan bahan yang kurang lengkap serta waktu yang tersedia tidak 

mencukupi. Kekurangan alat dan bahan ini disebabkan karena alat dan bahan belum tersedia 

untuk semua jenis kegiatan praktikum/demonstrasi. Selain itu kekurangan alat dan bahan ini 

disebabkan oleh jumlah alat dan bahan yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah siswa 

yang akan melaksanakan praktikum serta terdapat alat-alat dan bahan yang tidak berfungsi 

dengan baik lagi sehingga tidak dapat digunakan dengan semestinya.  

 Secara keseluruhan Penyebab tidak terlaksananya praktikum di SMA Negeri 

Kabupaten Siak antara lain adalah karena kekurangan bahan (43,08%), kekurangan alat 

(40%), kekurangan waktu (24,62%), tidak tersedianya buku penuntun (10,77%), dan kesulitan 

pelaksanaan praktikum (1,54 %). 

 Ketersediaan alat dan bahan yang cukup, sangat mendukung proses belajar mengajar 

terutama untuk kegiatan praktikum/demonstrasi, karena dengan alat dan bahan tersebut guru 

akan mudah menerangkan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan siswa. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Roestiyah sebelumnya, agar kegiatan praktikum tidak gagal dan siswa 

menemukan bukti yang meyakinkan atau hasil yang mungkin tidak membahayakan, maka 

kondisi alat dan mutu bahan harus baik dan bersih. Kemudian guru sudah seharusnya lebih 

bijak dan kreatif untuk mengatasi kesulitan praktikum/demonstrasi apabila menemui kendala 

kekurangan alat dan bahan, misalnya dengan cara mengganti bahan dan alat yang diminta di 

dalam penuntun praktikum/LKS dengan bahan dan alat yang tersedia disekitar yang 

mendukung pelaksanaan percobaan tersebut. 

 Apabila alat dan bahan kurang, maka untuk pelaksanaan kegiatan secara bergantian 

akan lebih lama dari waktu yang tersedia. Kekurangan waktu juga disebabkan karena tidak 

memiliki tenaga laboran dan beban mengajar guru lebih dari 18 jam sehingga guru tidak 

memiliki waktu untuk menyediakan alat dan bahan. Pengamatan yang berlangsung lama yang 

dilakukan oleh siswa untuk mendapatkan hasil percobaan dan kemudian siswa lamban 

menyelesaikan percobaan juga membuat waktu yang tersedia tidak cukup. Namun hal ini 
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tidak terlalu menjadi penghalang jika guru bisa mensiasati dan mencari waktu khusus untuk 

melaksanakan praktikum/demonstrasi selain jam pelajaran efektif. 

 Kendala selanjutnya yaitu waktu yang tersedia tidak mencukupi. Ini disebabkan 

karena waktu antara teori dan praktikum/demonstrasi tidak terpisah. Alasan guru-guru tentang 

kendala waktu dalam pelaksanaan praktikum sebenarnya dapat juga dimaklumi, sebab 

tuntutan Kurikulum siswa harus tuntas belajar klsikal. Pada kenyataannya, setiap kali evaluasi 

harian yang dilakukan, tidak pernah seluruh siswa tuntas 100%. Akibatnya waktu yang sudah 

disediakan untuk praktikum menjadi tidak terlaksana karena waktu tersebut digunakan untuk 

melakukan remedial. 

 Dilihat dari latar belakang pendidikan guru kimia yang mengajar di kelas X SMA 

Negeri Kabupaten Siak dan hasil wawancara saat pengisian angket, mereka adalah guru kimia 

tamatan S1, dari segi pendidikan adalah tenaga pendidik yang sudah berkompetensi 

dibidangnya. Namun demikian, yang menjadi kendala utama sehingga praktikum/demonstrasi 

kimia untuk kelas X tidak terlaksana sebagian besar adalah karena kurangnya kemauan guru 

untuk melaksanakan percobaan baik dalam bentuk praktikum maupun demonstrasi. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Persentase terlaksananya praktikum/demonstrasi kimia kelas X dari SMA Negeri  di 

Kabupaten Siak adalah  36,54 %. 

2. Penyebab tidak terlaksananya praktikum di SMA Negeri Kabupaten Siak antara lain adalah 

karena kekurangan bahan (43,08%), kekurangan alat (40%), kekurangan waktu (24,62%), 

tidak tersedianya buku penuntun (10,77%), dan kesulitan pelaksanaan praktikum (1,54 %). 
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ABSTRACT  

Chemistry subject consist of three mayor aspects included into multiple 

representation, namely the aspect of macroscopic,microscopic,and 

symbolic. Where the three aspects should be taught and 

comprehendedwith highly masteryespecially for the aspect of 

microscopicand symbolic.However, if the students are not ready in 

learning the subject, so it would be a misunderstanding concept or 

popularly called as misconception. Misconception can be classified 

into diagnostic test that has been arranged and developed by 

professional expert in the field. The research topic done by writer 

published at JurnalPengajaran MIPA, JurnalPendidikan IPA 

Indonesia and National Scientific Journal for six years (2011-2016) 

showed a lot of misconception discussionon Stoichiometry, Buffer 

Solution, Reduction-Oxydation Reaction, Reaction Rate, Hydrocarbon 

andElectrolyte-NonelectrolyteSolution. Misconception happened are 

from student condition, readiness of learning process by teachers, 

andlearning resources used. Further priority issues that can be 

developed as research is how to integrate alternative learning media 

that able to improve studentsunderstanding in learning chemistry 

aspects “multiple representation” so it can reduce 

studentsmisconception. 

 

Keywords: Alternative learning media, misconception, chemistrysubject 

 

PENDAHULUAN 

Kimia memiliki tiga level representasi yang meliputi level makroskopis, level 

mikroskopis, dan level simbolik, sehingga menyebabkannya menjadi suatu bidang kajian 

yang bersifat kompleks, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Gobel dan Johnston yang 

dikutip oleh (Wu, Krajcik dan Soloway, 2001).  Sehingga untuk dapat memecahkan masalah-

masalah dalam konsep kimia, diperlukan pemahaman dan daya nalar yang tinggi, khususnya 

pada level mikroskopis. Namun, yang menjadi perhatian adalah ketika dalam mempelajari 

konsep tersebut, terkadang peserta didik membuat berbagai penafsiran sendiri yang kurang 

sesuai dengan konsep sebenarnya menurut para ahli kimia. Sehingga hal inilah yang memicu 

terjadinya kesalahan dalam penafsiran dan pemahaman yang biasa dikenal dengan istilah 

miskonsepsi. 
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Peserta didik yang mengalami miskonsepsi kimia sebenarnya sangatlah dirugikan, 

sebab akan menghambat kelancaran dan keberhasilan belajar mereka. Apalagi jika 

miskonsepsi telah tertanam sejak lama dan tidak terdeteksi secara dini, baik oleh guru maupun 

peserta didik itu sendiri. Sehingga akan sukar untuk mengembalikan konsep yang telah 

terlanjur berbekas dalam pemahaman peserta didik.  

Terdapat beberapa hal yang mendasari terjadinya miskonsepsi, yakni faktor dari 

peserta didik itu sendiri, faktor kesiapan mengajar guru, dan faktor sumber belajar. Faktor dari 

peserta didik dapat terjadi jika kondisi fisik dan psikologis mereka belum siap dalam 

menerima materi, dapat dikarenakan kondisi tubuh yang kurang prima atau penyebab lainnya 

seperti kesulitan dalam memahami konsep pada materi sebelumnya, sehingga menjadi 

berimbas pada kesalahan pemahaman konsep untuk materi berikutnya. Faktor dari guru, dapat 

dipicu oleh kemampuan guru dalam menyajikan materi pelajaran, seperti kemahirannya dalam 

menggunakan strategi, model, metode, serta media pembelajaran yang sesuai. Jika guru 

kurang menguasai teknik mengajar tersebut, maka akan menyebabkan miskonsepsi pada 

peserta didik. Dan yang terakhir, faktor sumber belajar yang juga menjadi faktor yang sangat 

menunjang pemahaman peserta didik. Tidak semua peserta didik mampu menerima materi 

secara teoritis saja, tetapi terkadang mereka juga memerlukan model atau visualisasi nyata 

yang dapat ditampilkan di hadapan mereka untuk dapat memahami lebih jelas mengenai 

materi kimia yang disampaikan.  

Terjadinya miskonsepsi seringkali disadari ketika peserta didik diminta untuk 

menyelesaikan suatu tugas yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, namun sebagian 

besar dari mereka terdeteksi mendapatkan hasil akhir di bawah rata-rata. Maka tugas seorang 

guru akan menjadi lebih berat dalam mengatasinya karena segala sesuatu yang sudah melekat 

lama dalam pikiran seseorang tentunya memerlukan waktu untuk meluruskannya kembali. 

Sebenarnya, guru dapat mencegah miskonsepsi pada peserta didik dengan melakukan 

beberapa hal yang berkaitan dengan caranya mengajar, seperti menggunakan alternatif media 

pembelajaran kimia yang menunjang proses pemahaman peserta didik. Tentunya tidak hanya 

terpaku pada media yang bersumber dari sekolah saja, melainkan dapat bersumber dari 

lingkungan sekitar.  

Kajian kali ini bertujuan untuk membahas mengenai (1) materi atau pokok bahasan 

atau subpokok bahasan apa saja yang sering mengalami miskonsepsi pada mata pelajaran 

kimia, (2) bagaimana alternatif pemecahan masalah terhadap miskonsepsi yang terjadi, baik 

bagi peserta didik itu sendiri maupunbagi guru. Berbagai informasi tersebutdidapatkan dari 

beberapa referensi jurnal ilmiah padaJurnalPengajaran MIPA, JurnalPendidikan IPA 

Indonesia, dan National Scientific Journal selama enam tahun terakhir (2011-2016). 

 

PEMBAHASAN 

Materi Kimia yang Sering Mengalami Miskonsepsi 

Materi kimia seringkali dihubungkan dengan segala sesuatu yang sifatnya abstrak. 

Dikatakan abstrak sebab memerlukan pemahaman tingkat tinggi untuk dapat menguasai 

materinya. Di samping itu, kesiapan dalam belajar juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam memahaminya. Terkadang salah satu materi 

atau pokok bahasan yang dianggap rumit oleh sebagian peserta didik tidak berlaku pada 

peserta didik lainnya, begitu juga sebaliknya. Sehingga diperlukan penelitian khusus untuk 

mengetahui secara pasti miskonsepsi kimia yang terjadi pada peserta didik di suatu wilayah 

tertentu.  

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa jurnal nasional untuk jurusan Kimia 

didapatkan  pengelompokan materi atau pokok bahasan  yang sering mengalami miskonsepsi 

sebagai berikut: 

1. Larutan Penyangga   5. Laju Reaksi 



 

 

1903 

 

2. Stoikiometri   6.Perubahan Wujud Gas 

3. Kesetimbangan Kimia  7. Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

4. Titrasi Redoks   8. Hidrokarbon  

 

Pengkajian materi Larutan Penyangga yang dilakukan oleh (Yunitasari, Susilowati dan 

Nurhayati, 2013)menunjukkan terjadinya miskonsepsi terutama pada konsep sifat, komposisi, 

prinsip kerja, pH, dan peran larutan penyangga.   Dalam penelitian tersebut, rata-rata 

miskonsepsi peserta didik terdeteksi pada saat mereka menjawab pertanyaan dengan benar 

namun salah dalam menjelaskan alasannya.   Ternyata hal tersebut diakibatkan selama ini 

peserta didik hanya memahami sebagian dari prosesnya saja, sehingga pemahaman proses 

yang belum tuntas tersebut lah yang menyebabkan terbentuknya kesimpulan tersendiri bagi 

peserta didik yang akhirnya melekat di dalam konsep pemikiran mereka. Demikian halnya 

pada penelitian (Mentari, Suardana dan Subagia, 2014) yang juga menemukan miskonsepsi 

peserta didik pada semua konsep dalam pokok bahasan larutan penyangga. Miskonsepsi yang 

terjadi pada peserta didik disebabkan faktor dari peserta didik itu sendiri, pendidik, maupun 

sumber belajar (dalam hal ini penggunaan buku teks kimia dan LKS). 

Selain pada pokok bahasan Larutan Penyangga, terdapat miskonsepsi yang terjadi 

pada peserta didik, yaitu pada pokok bahasan Stoikiometri. (Astuti dan Redjeki, 2016), dalam 

penelitiannya memperoleh hasil bahwa miskonsepsi peserta didik terdapat pada semua konsep 

dalam Sotoikimetri dengan menggunakan Tes Diagnostik Stoikiometri (TDS). Dimana 

penyebab terjadinya miskonsepsi adalah pada kondisi peserta didik dan buku pegangan 

peserta didik.Miskonsepsi yang terjadi pada pokok bahasan lainnya seperti Larutan Elektrolit 

dan Nonelektrolit dalam penelitian (Siswaningsih, Firman dan Rofifah, 2015) yang 

menggunakan Tes Diagnostik Miskonsepsi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit(TDM-

LENON) menunjukkan bahwa miskonsepsi yang paling banyak terjadi pada materi ini adalah 

semua larutan elektrolit merupakan senyawa ion. 

Miskonsepsi selanjutnya terjadi pada pokok bahasan Kesetimbangan Kimia yang telah 

diteliti oleh (Dalanggo, 2015) dan (Salirawati, 2011) yang menemukan miskonsepsi pada 

peserta didik pada tipe Mi-1 (jawaban inti tes benar – alasan salah) dan tipe Mi-2 (jawaban 

inti tes salah – alasan benar). 

 (Wisudawati, 2015)dalam penelitiannya berusaha mengidentifikasi pemahaman 

perubahan fase air pada level mikroskopis, dimana penyebab terjadinya miskonsepsi pada 

materi pokok tersebut karena media pembelajaran yang tersedia belum cukup mewakili 

visualisasi peserta didik.  

 

Alternatif Pemecahan Masalah terhadap Miskonsepsi Kimia 

Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti pendidikan kimia di Indonesia 

secara garis besar menunjukkan bahwa terjadinya miskonsepsi disebabkan oleh pemahaman 

peserta didik yang masih setengah-setangah atau belum utuh dalam menyerap informasi yang 

disampaikan kepadanya. Hal inilah yang akhirnya berlarut-larut sehingga ketika seorang 

pendidik berupaya merubah konsep yang miskonsepsi tersebut akan menjadikannya suatu hal 

yang cukup sulit dilakukan.  

Namun, kita sebagai pelaku pendidikan dalam hal ini pendidik, dapat berupaya 

mereduksi miskonsepsi kimia yang kemungkinan terjadi kepada para peserta didik dengan 

memberikan pencegahan agar miskonsepsi yang dikhawatirkan tidak menjadi momok yang 

menakutkan, baik bagi pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Pencegahan yang dimaksud 

adalah dengan pemberian alternatif pemecahan masalah bagi miskonsepsi yang telah terjadi 

pada penelitian sebelumnya sehingga menjadi referensi bagi para pendidik untuk terus 

berupaya memperbaiki proses pengajarannya demi mereduksi miskonsepsi pada peserta didik. 

Pendidik disarankan untuk dapat menggunakan soal tes diagnostik two tier, three tieratau 
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sejenisnya untuk mendeteksi miskonsepsi peserta didik, sehingga miskonsepsi tersebut 

diharapkan tidak akan terulang lagi di kemudian hari. 

Pemecahan masalah yang dapat dilakukan pendidik untuk mengurangi miskonsepsi 

peserta didik, di antaranya dengan melakukan bimbingan serta pengkajian khusus terhadap 

buku-buku yang digunakan dalam pembelajaran (Astuti dan Redjeki, 2016). Selain itu, guru 

juga harus mampu mengkaitkan materi pelajaran dengan visualisasi gambar sebab visualisasi 

tersebut akan sangat membantu pemahaman peserta didik, sehingga apa yang mereka 

bayangkan menjadi terarah sesuai dengan visualisasi yang ditunjukkan. (Widarti, 2016) 

mengatakan bahwa miskonsepsi tidak dapat dihilangkan, namun hanya dapat direduksi yaitu 

melalui Strategi Ketidakseimbangan Kognitif pada materi yang berkaitan dengan triplet 

representasi (multiple representatioon). 

Penggunaan multimedia interaktif juga merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mereduksi miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik (Fitria, Priatmoko, 

dan Kasmui, 2016). Multimedia interaktif mampu meningkatkan minat belajar peserta didik, 

sehingga proses penerimaan informasi menjadi lebih terarah dengan berbagai visualisasi yang 

menarik.  

Adapun upaya yang dapat dilakukan peserta didik untuk mengurangi miskonsepsi 

yang kemungkinan terjadi pada dirinya yaitu dengan meningkatkan intensitas diskusi kepada 

teman sejawat dan bertanya kepada pendidik, sebab salah satu faktor yang menyebabkan 

miskonsepsi juga dikarenakan keengganan peserta didik menanyakan materi yang masih 

kurang jelas di pikiran mereka kepada para pelaku pendidikan yang ada di lingkungan sekitar 

mereka. 

Selain multimedia interaktif yang dapat digunakan untuk mereduksi miskonsepsi 

peserta didik, media pembelajaran jenis lainnya juga dapat digunakan sebagai alternatif media 

pembelajaran, salah satu contohnya adalah media pembelajaran visual. Media pembelajaran 

visual dapat sangat mudah dikembangkan bahkan hanya dengan menggunakan bahan 

seadanya yang ada di lingkungan. Sehingga bukan hanya dapat digunakan untuk mereduksi 

miskonsepsi, tetapi juga dapat menjaga lingkungan. Media pembelajaran visual mempunyai 

daya tarik tersendiri bagi peserta didik, sebab media tersebut dapat secara langsung 

memvisualisasikan materi yang awalnya bersifat abstrak jika hanya dibayangkan saja, namun 

dengan media pembelajaran visual semua menjadi terwakili, terutama pada materi kimia yang 

sifatnya mikroskopis dan simbolik.  

 

PENUTUP 

Kimia memiliki peranan penting dalam meningkatkan literasi ilmiah dalam 

masyarakat. Dengan pengkajian dasar ini dapat diketahui miskonsepsi kimia yang seringkali 

terjadi pada peserta didik, di antaranya pada materi pokok Larutan Penyangga, Stoikiometri, 

Kesetimbangan Kimia, Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit, Laju Reaksi, Titrasi Redoks, 

Perubahan Wujud Gas, dan Hidrokarbon. Namun miskonsepsi yang terjadi dapat direduksi 

dengan penggunaan alternatif media pembelajaran yang mampu menampilkan visualisasi 

nyata kepada para peserta didik yaitu salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran 

visual. Media pembelajaran visual dapat dikembangkan bukan hanya dengan bahan-bahan 

mahal, tetapi juga dapat berasal dari bahan-bahan tidak terpakai yang dimanfaatkan kembali 

dan akhirnya disajikan dalam bentuk media pembelajaran yang dapat bermanfaat bagi para 

pendidik dan peserta didik sebagai sumber belajar yang relevan dan dapat mewakili 

visualisasi peserta didik. 

Pengkaji telah mengumpulkan beberapa media alternatif berbasis lingkungan yang 

sudah siap guna dan ke depannya akan dikembangkan menjadi suatu penelitian pendidikan 

terutama untuk mereduksi miskonsepsi peserta didik. Sehingga diharapkan kajian ini dapat 
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menjadi referensi pendukung dan membantu para peneliti untuk meneliti lebih lanjut dalam 

bidang media pembelajaran kimia.  
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ABSTRACT 

Chemistry is the science that has a relationship very closely with 

human life. Many applications of chemical conceptsare used to 

improve the quality of human life, therefore chemistry learning can be 

packed more contextual oriented to improve the life skills and equip 

students for entrepreneurship. Through Chemo-Entrepreneurship 

approach (CEP) students are no longer passive in receiving the 

material to tend to memorize but students directly involved in the 

teaching of chemistry, so that learning becomes more meaningful and 

foster the creativity of the students. Several studies have been 

conducted with CEP approach them with simple research-oriented 

green chemistry can improve learning outcomes and the ability of the 

students life skills. Research with the use of simulation game as chemo-

media edutainment (CET) obtained the learning outcome, creativity 

and life skills. Other research with the use of STAD learning model 

through the CEP approach compared to the learning model of STAD 

by conventional means, obtained a significant difference in learning 

outcomes and student activities. Other variations to the model of 

learning and inquiry constructive collaboration with CEP approach 

through practical activities increase students' interest in 

entrepreneurship. Based on these studies, the CEP learning approach 

have a positive influence on improving learning outcomes and student 

life skill. 

 

 

Keywords:Chemo-Entrepreneurship, life skills, Approah 

 

PENDAHULUAN 

Mata pelajaran kimia merupakan pelajaran yang bersifat abstrak sehingga jika metode 

ceramah diterapkan secara terus menerus akan mengakibatkan peserta didik menjadi bosan. 

Guru dapat membuat siswa merasa tertarik dan termotivasi dengan berbagai cara, salah 

satunya yaitu dengan menggunakan pendekatan dan media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan agar siswa dapat berfikir secara kritis, logis, memecahkan masalah 

dengan sikap terbuka, kreatif dan inovatif serta tidak membosankan. Pemilihan dan 

penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat membuat proses pembelajaran menjadi 

lebih efektif. Melalui  metode pembelajaran yang tepat siswa mampu memahami materi 

pelajaran dengan mudah. Oleh sebab itu suatu pembelajaran akan lebih menarik apabila guru 



 

 

1907 

 

menggunakan suatu metode yang diharapkan dapat menarik siswa untuk belajar lebih baik 

lagi.  

Berbagai gejala alam atau fenomena alam dapat diketahui dengan belajar kimia.Oleh 

karena itu, pembelajaran kimia dapat dikaitkan langsung dengan berbagai objek yang 

bermanfaat di sekitar kehidupan manusia.Namun pada kenyataannya, pembelajaran kimia 

umumnya hanya sebatas teori tanpa aplikasi sehingga siswa hanya cenderung menghapal dan 

pasif dalam menerima materi.Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya hasil 

belajar dan kecakapan hidup siswa.Perlu upaya yang terus menerus untuk mencari dan 

menemukan pendekatan pembelajaran kimia yang unggul dan dapat memotivasi siswa untuk 

belajar serta mengembangkan life skill.Peningkatan life skill sangat dibutuhkan sebagai bekal 

di masa mendatang, dimana siswa memiliki kecakapan untuk bersosialisasi, berkomunikasi, 

berani menghadapi problema hidup dan secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan 

solusi sehingga mampu mengatasinya (Tim Broad Based Education, 2001; Depdiknas, 

2002).Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar dan life skill 

siswa, yaitu pembelajaran kimia dengan menggunakan pendekatan Chemo-Entrepreneurship 

(CEP). 

Metode pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CEP merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran kimia yang mampu memotivasi siswa untuk berwirausaha sehingga 

ilmu kimia yang didapatkan di sekolah dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan 

nyata.Penerapan pembelajaran dengan pendekatan CEP menjadikan belajar kimia bermakna, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Konsep pendekatan CEP merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran kimia yang kontekstual yaitu pendekatan pembelajaran kimia 

dikaitkan dengan objek nyata sehingga selain mendidik, dengan pendekatan CEP ini 

memungkinkan peserta didik dapat mempelajari proses pengolahan suatu bahan menjadi 

produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi dan menimbulkan semangat berwirausaha. Dengan 

pendekatan CEP ini pengajaran kimia akan lebih menyenangkan dan memberi kesempatan 

peserta didik untuk mengoptimalkan potensialnya agar menghasilkan suatu produk 

(Supartono, 2006). 

 

METODE PENELITIAN 

Jurnal ini adalah studi literatur dengan pengambilan data dari beberapa jurnal yang 

terkait mengenai penelitian dengan pendekatan CEP yang telah diterbitkan. Dari hasil 

pencarian yang terkait mengenai pembelajaran kimia dengan pendekatan CEP diseleksi dan 

diperoleh 7 jurnal dari tahun 2008 sampai 2015 yang dijadikan sebagai bahan studi literatur 

pada jurnal ini. Data hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa jurnal tersebut dirangkum 

dan dianalisis untuk memperoleh hasil bagaimana pengaruh pembelajaran kimia dengan 

pendekatan CEP melalui berbagai macam metode dan media terhadap hasil belajar dan life 

skill siswa SMA. 

 

PEMBAHASAN 

Beberapa topik penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan penerapan 

pendekatan CEP  memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kompetensi, prestasi 

belajar dan life skill siswa dalam pembelajaran kimia. Penelitian Antonius Tri Widodo (2008) 

dengan jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas dan subjek yang diteliti siswa kelas 

X yang berjumlah 40 orang. Topik materi dalam penelitian yaitu perubahan kimia, senyawa 

dan campuran, unsur logam dan non logam, masing – masing untuk siklus I, II, dan III.Pada 

siklus I siswa melakukan penelitian sederhana di rumah dan hasilnya didiskusikan 

dipertemuan selanjutnya.Pada akhir pertemuan siswa diberi tes cepat selama 15 menit.Pada 

siklus II siswa melakukan penelitian sederhana mengenai pemisahan campuran dengan 
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pelarut sederhana dan bahan yang ada di lingkungan dan didiskusikan di pertemuan 

pertemuan selanjutnya.Pada akhir pertemuan siswa diberi tes cepat.Pada siklus IIII siswa 

diminta mengamati berbagai sifat atau ciri unsur logam dan non logam yang ada di 

lingkungan dan membuat laporan atau portofolio dan dibahas di kelas.Pada akhir pertemuan 

siswa diberi angket untuk menilai afeksi siswa terhadap model pembelajaran dengan 

penelitian sederhana. Dari hasil penelitian memperlihatkan peningkatan aspek Kognitif dan 

paspek psikomotorik siswa pada siklus I, II, dan III dan telah memenuhi target rerata kelas 

maupun target ketuntasan. Aspek aktivitas murid pada pembelajaran dengan pendekatan 

penerapan penelitian sederhana telah mampu mengaktifkan murid untuk belajar di kelas, di 

laboratorium maupun di luar sekolah (rumah dan lingkungan siswa). Kelebihan penelitian ini 

adalah siswa merasa senang dengan model pembelajaran ini karena banyak melakukan 

percobaan, pembelajaran menarik karena terkait dengan kehidupan nyata di lingkungan siswa, 

pembelajaran menjadi kondusif karena banyak diskusi, banyak pertanyaan dan ide atau 

gagasan siswa dapat diterima dan dihargai oleh guru, muncul ide atau gagasan kreatif siswa 

yang kadang di luar perkiraan guru, dan guru juga bangga dan tertarik pada hasil yang 

diperoleh siswa. Kelemahan pendekatan ini adalah sebagian siswa merasa terbebani dengan 

tugas-tugas penelitian dan atau pengamatan, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak 

sedikit, pembelajaran dengan diskusi temuan siswa membuat suasana kelas agak ramai 

meskipun masih dalam konteks pembelajaran, dan guru belum sepenuhnya menguasai 

pembelajaran dengan penerapan penelitian. 

Penelitian oleh Supartono, dkk (2009) dengan jenis penelitian eksperimen dan sampel 

penelitian siswa kelas XI. Penelitian ini menggunakan 2 kelas yang diberi perlakuan berbeda, 

kelas pertama adalah kelas eksperimen yang diberi pengajaran kimia dengan menggunakan 

metode STAD melalui pendekatan CEP dan kelas kedua sebagai kelas kontrol yang diberi 

pengajaran kimia menggunakan metode STAD melalui pendekatan konvensional. Materi 

yang menjadi topik penelitian adalah larutan asam basa, data dikumpulkan dengan 

menggunakan observasi, angket, pretest dan post test. Analisis terhadap variabel diperoleh 

bahwa metode STAD melalui pendekatan CEP mempengaruhi prestasi belajar siswa, hal ini 

dapat diketahui dari angket siswa terhadap pembelajaran. Analisis nilai afektif diperoleh nilai 

rata-rata afektif kelas eksperimen dengan kategori baik, sedangkan nilai rata-rata aspek afektif 

kelas control adalah cukup. Analisis nilai psikomotorik diperoleh nilai rata-rata kelas 

eksperimen dengan kategori baik. Analisis nilai Kognitif diperoleh hasil pre test dan post test 

pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan  kelas kontrol. Kelebihan dari penelitian ini 

menjadikan belajar siswa bermakna, siswa lebih cepat berpikir kritis dan kreatif, dan 

meningkatkan minat dan sikap siswa pada mata pelajaran kimia.Kendala yang ditemukan 

selama pelaksanaan penelitian adalah siswa kurang menerima dan memhami pembelajaran 

metode STAD melalui pendekatan CEP, keterbatasan waktu mengakibatkan kurangnya waktu 

untuk mempelajari materi, dan keterbatasan buku kimia yang digunakan sebagai sumber 

belajar dalam diskusi kelompok. 

Penelitian dengan menggunakan kolaborasi model inkuiri dan konstruktif dilakukan 

oleh Saptorini, dkk (2009) dengan subjek penelitian siswa kelas X pada materi senyawa 

hidrokarbon.Instrument penilaian berupa pre test dan post test, lembar observasi, dan 

angket.Penelitian menggunakan 2 kelas dengan kelas eksperimen diberi perlakuan berupa 

pembelajaran kimia dengan kolaborasi konstrktif dan inkuiri berorientasi CEP dan kelas 

kontrol dengan model konvensional.Pada kelas eksperimen siswa melakukan percobaan 

membuat produk kemudian diberi tugas untuk membuat laporan praktikum beserta analisis 

laba rugi. Diperoleh nilai pre test dan post test kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas 

kontrol. Minat berwirausaha kelas eksperimen sebelum dan sesudah perlakuan terjadi 

peningkatan.Aspek afektif dan psikomotorik kelas eksperimen memiliki kriteria tinggi 

sedangkan kelas kontrol memiliki kriteria sedang.Kelebihan dari penelitian ini siswa dapat 
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secara aktif membangun sendiri konsep maupun pengetahuannya sehingga pengetahuan 

dalam ingatan siswa dapat bertahan lama dan siswa lebih mudah dalam memahami konsep 

dasar.Selain itu dalam praktikum CEP siswa dilatih untuk menghasilkan produk yang kreatif 

dan bernilai jual sehingga dapat digunakan sebagai bekal berwirausaha.Waktu pelaksanaan 

yang kurang efisien dalam pembelajaran serta diperlukan persiapan yang matang dalam 

membuat rencana pelaksanaan, modul dan praktikum berorientasi CEP menjadi hal yang 

perlu diperhatikan dalam penerapan pembelajaran ini. 

Penelitian oleh Nanik Wijayati, dkk (2009) dengan jenis penelitian adalah Penelitian 

Tindakan Kelas dan subjek penelitian siswa kelas X. Fokus dalam penelitian ini adalah 

kecakapan hidup dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran kimia melalui pendekatan 

game simulation dengan media CET (Chemo-edutainment).  Media CET merupakan suatu 

media yang inovatif dan menghibur seperti gambar visual, compact disc, komik bergambar, 

permainan.Penelitian dilakukan melalui 3 siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Pada siklus I sub pokok bahasan adalah kekhasan atom 

karbon dengan metode yang digunakan permainan teka teki silang (TTS). Siswa berdiskusi 

dan diadakan turnamen untuk mengisi kolom TTS dan mengerjakan LKS. Pada siklus II 

dengan sub pokok bahasan alkana dengan menggunakan permainan kartu. Setiap kelompok 

diberi kartu yang berisi jawaban yang akan ditempel pada karton yang berisi soal-soal sesuai 

jawaban dari  kartu tersebut kemudian siswa mengerjakan LKS dan dipesentasikan depan 

kelas.Pada siklus ini proses pembelajaran sudah kondusif dan lebih antusias dalam 

pembelajaran. Pada silkus III dengan sub pokok bahasan alkena dan alkuna dengan 

menggunakan permainan kuis kelompok. Siswa diberi LKS dan diberi pertanyaan rebutan 

untuk memilih kelompok yang mengikuti kuis.Peningkatan kecakapan hidup dilakukan 

dengan praktikum dengan membuat produk. Pada akhir siklus diadakan post test dan siswa 

diberi kuesioner pengamatan minat siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Dari 

hasil penelitian diperoleh rata-rata kecakapan hidup siswa secara klasikal pada siklus I, II, III 

mengalami peningkatan. Data hasil belajar siswa merupakan penggabungan dari tiga macam 

komponen, yaitu nilai LKS, nilai kecakapan siswa dalam proses pembelajaran dan nilai tes 

tertulis. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal mengalami peningkatan pada siklus I, II, III.  

Kelebihan penelitian ini adalah meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran . 

Penelitian oleh Ersanghono, dkk (2009) dengan jenis penelitian adalah penelitian 

tindakan kelas dan subjek penelitian siswa kelas XI.Pada siklus I dilakukan praktikum 

identifikasi asam basa dengan menggunakan bahan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari.Pada siklus II dilakukan praktikum membuat produk kimia dengan menggunakan bahan 

alami yang ekonomis dan ramah lingkungan. Pada siklus III kembali dilakukan praktikum 

membuat suatu produk dengan prinsip green chemistry. Pada siklus ini kesiapan siswa 

menjadi lebih baik dari siklus sebelumnya.Diperoleh peningkatan rata-rata kemampuan life 

skill siswa dari tiap siklus serta penigkatan hasil belajar.Hal ini menunjukkan keterlibatan 

siswa secara aktif dalam pembelajaran yang berorientasi pada konsep green chemistry 

meningkatkan antusias dan keterampilan siswa dalam merancang serta membuat suatu produk 

yang berbahan alami. 

Penelitian oleh Maria Paristiowati, dkk (2015) yang mengkaji pendekatan CEP untuk 

mengembangkan kemampuan interpersonal yaitu kemampuan bekerjasama dan 

berkomunikasi dengan menggunakan 7 indikator penilaian yaitu tanggung jawab pada tugas, 

menciptakan suasana kondusif selama diskusi, menghormati pendapat dan keputusan 

kelompok, mengemukakan ide secara jelas dan efektif, memilih kata yang cocok dan intonasi 

yang tepat, menanggapi lawan bicara lain secara positif. Subjek penelitian adalah siswa kelas 

XI dengan materi laju reaksi. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap dan menggunakan 

3 kuesioner yaitu laporan diri yang diisi siswa sebelum pembelajaran dimulai, lembar 

observasi selama proses pembelajaran dan peer review. Kegiatan pembelajaran dilakukan di 
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laboratorium dengan metode praktikum dan diskusi kelompok, dan penyajian produk. Selama 

proses pembelajaran, terjadi peningkatan pada kemampuan bekerjasama dan komunikasi 

siswa dari krieria baik menjadi sangat baik. Hal karena siswa selama proses pembelajaran 

siswa harus dapat bekerjasama dengan baik pada anggota kelompoknya dan mampu 

menyampaikan hasil diskusi serta ide kreatifnya pada saat diskusi kelas. 

Penelitian yang berorientasi life skill dengan peningkatan kemampuan 

entrepreneurship dilakukan oleh Wibi Tegar Lelono, dkk (2015) dengan subjek siswa kelas 

XI IPA pada materi koloid.Penelitian menggunakan 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pada kelas eksperimen produk yang akan dibuat diserahkan sepenuhnya kepada siswa 

sedangkan kelas kontrol telah ditentukan oleh guru. Diperoleh rata-rata nilai akhir kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol, dimana nilai akhir merupakan penggabungan nilai 

kognitif, afektif dan psikomotorik.Nilai produk kelas eksperimen juga lebih baik dari kelas 

kontrol.Hal ini menunjukkan bahwa dengan diserahkan sepenuhnya pemilihan produk kepada 

siswa dapat memberikan pengalaman lebih luas, mendidik siswa lebih mandiri dan 

memahami suatu masalah secara mendalam yang nantinya berujung pada hasil yang baik. 

Dari beberapa penelitian tersebut memaparkan bahwa pembelajaran kimia dengan 

pendekatan CEP dapat menggali daya kreativitas siswa dan motivasi dalam belajar melalui 

praktikum pembuatan produk, diskusi kelompok, penggunaan media pembelajaran. Adanya 

peningkatan life skill  siswa dalam hal kecakapan diri, kecakapan sosial, kecakapan akademik, 

kecakapan vokasional menjadi salah satu alasan perlunya penerapan pendekatan CEP dalam 

pembelajaran kimia.  Beberapa  kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran 

pendekatan CEP adalah waktu yang kurang efisien, masih minimnya pengetahuan guru serta 

siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan CEP, dan kurang siapnya siswa dalam 

menerima pembelajaran aktif melalui pendekatan CEP. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan 

guru maupun siswa untuk menerapkan pendekatan CEP sehingga untuk kedepannya 

pembalajaran kimia dengan pendekatan CEP dapat diterapkan di sekolah-sekolah. 

 

KESIMPULAN 

Dari pemaparan beberapa penelitian tersebut, pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan CEP dapat memaksimalkan kompetensi, peningkatan prestasi belajar dan life skill 

siswa.Pembelajaran dengan pendekatan CEP memberikan pembelajaran yang bermakna bagi 

siswa dan tidak membosankan karena memacu kreativitas dan daya berpikir kritis siswa.Oleh 

karena itu, sangat diperlukan adanya pengembangan terhadap penelitian lainnya dengan 

menggunakan pendekatan CEP. 
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ABSTRACT 

The aimed of this research were to know the influence of the variation 

of the total number of pieces, variations in kind of electrodes and 

advisability of wuluh star fruit as a practical alternative. To measure 

the voltage and flame of lamp then showed a variation of the number of 

fruit and variety kind of electrodes (Zn-Cu, Pb, Zn-Pb-Cu). The results 

showed that the variation of the total number of fruit and the influence 

of the electrode voltage and type of lamp voltaic cell, the greater 

number of fruit then the greater the voltage generated. The best 

electrode pair was a pair of Zn-Cu which generates 0.62 volt 

wuluhstar fruit for one. Whereas  the pair of Zn-Pb electrode only 

produced 0.43 volts, and a pair of Pb-Cu electrodes produced 0.2 

volts. A flame of light generated from a third variation of the type of 

electrode that is a flame lights dimmed. Analysis of questionnaire 

showed that manufacturing voltaic cell ofwuluh star fruit  suitable 

aspractical alternative with the percentage value 79,52% was included 

in the category either. 

 

Keywords: Wuluh Star fruit, Voltaic Cell, an Electrochemical Cell. 

 

PENDAHULUAN 

Elektrokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara energi listrik dan 

reaksi kimia. Sel elektrokimia adalah sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi 

energi listrik dan sebaliknya yakni mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Sel 

elektrokimia terbagi menjadi dua yakni sel galvani (volta) dan sel elektrolisis (Syukri, 1999).  

Sel volta merupakan sel elektrokimia yang beroperasi secara spontan(Suminar, 2001). 

Sel ini dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk 

melakukan kerja. Sel volta merupakan salah satu materi yang bisa dipraktikkan dalam 

praktikum dan di kehidupan sehari-hari. 

Praktikum merupakan salah  satu  perwujudan  kerja  ilmiah  dalam pembelajaran 

(Maylinda, 2013). Praktikum sel volta di sekolah biasanya menggunakan baterai atau larutan-

larutan yang bersifat elektrolit. Larutan yang digunakan biasanya  bersifat tidak ramah 

lingkungan karena mengandung logam-logam yang dapat merusak lingkungan. Selain itu 

harga dari larutan-larutan tersebut juga tergolong mahal, sehingga tidak bersifat ekonomis. 

Elektrolit bisa berupa air, asam, basa, atau berupa senyawa kimia lainnya (Siti Fariya, 2015). 

mailto:nurulauliyanisa@gmail.com
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Larutan elektrolit ini bisa digantikan dengan buah dari tanaman yang mengandung senyawa 

elektrolit.  

Tanaman  yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam, ini merupakan salah satu 

nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita patut bersyukur dan 

memanfaatkanya dengan baik. Allah berfirman dalam surat An-Nahl :11 yang artinya:  “Dia 

menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur, dan 

segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-

tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan.” 

Dari firman Allah ini dapat kita petik pelajaran bahwa Allah swt telah memberikan 

berbagai tanaman yang bisa kita manfaatkan. Salah satu buah-buahan yang bisa kita 

manfaatkan ialah buah belimbing wuluh. Buah ini  bisa kita manfaatkan untuk membuat sel 

volta.  

Menurut Sutikno (2008) elektrolit dalam batu baterai bersifat asam, sehingga buah 

yang bersifat asam dapat menjadi elektrolit( Fitri Notianingsih, 2013). Buah lainnya yang juga 

mengandung asam sitrat adalah buah belimbing wuluh. Buah belimbing wuluh banyak 

mengandung asam-asam organik yang biasa terdapat dalam buah-buahan yaitu asam format, 

asam asetat, asam fumarat, asam malat, asam sitrat, asam suksinat, asam tartarat, asam 

oksaloasetat, asam kuinat, asam sikimat, dan asam oksalat (Wiradimadja Rachmat, 2015) 

Berkaitan dengan sifat asam yang dimiliki oleh buah belimbing wuluh, larutan 

elektrolit yang terdapat dalam baterai juga merupakan larutan bersifat asam, sehingga buah 

belimbing wuluh dapat dijadikan sebagai pengganti elektrolit. Tanaman belimbing wuluh 

menghasilkan buah yang sangat banyak sehingga buahnya banyak terbuang dan tidak 

dimanfaatkan, harganya pun sangat murah dan mudah diperoleh di kabupaten kuantan 

singingi.Buah belimbing wuluh bisa dijadikan sebagai alternatif praktikum sel volta di 

sekolah. Pada penelitian  ini akan dilakukan beberapa variasi yaitu variasi jumlah buah dan 

variasi jenis elektroda. Variasi jumlah buah akan mempengaruhi jumlah kapasitas listrik yang 

dihasilkan. Sementara Jenis elektroda akan mempengaruhi nilai tegangan yang dihasilkan dan 

nyala lampu LED .  

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul,  “Pembuatan Sel Volta Buah Belimbing Wuluh Sebagai Alternatif Praktikum 

Elektrokimia di SMA “ 

 

METODE 

Penelitiandilaksanakan di LaboratoriumPendidikan Kimia UIN SUSKA Riau,  di 

SMA Negeri 1 SingingiHilir, SMA Negeri 2 SingingiHilir, SMA 1 Singingi, MA Al-Hidayah. 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru kimia yang di ambil dari empat sekolah yaitu: SMA 

Negeri 1 SingingiHilir, SMA Negeri 2 SingingiHilir, SMA 1 Singingi, MA Al-Hidayah. 

Objek dari penelitian ini adalah pembuatan sel volta buah belimbing wuluh sebagai alternatif 

praktikum.Sampel dalam penelitian ini adalah buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) 

yang berwarna hijau muda. Ada tiga prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Persiapan sampel dan elektroda 

Buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) yang berwarna hijau muda, dibersihkan 

dengan air untuk menghilangkan kotoran, kemudian dikeringkan dengan tissue. Elektroda 

yang digunakan adalah lempeng tembaga, timbal, dan seng. Elektroda dipotong dengan 

ukuran 1 x 2 cm. Elektroda ini diamplas, tujuannya untuk membuka lapisan elektroda. Satu 

elektroda di masukkan ke sisi kiri buah, kemudian elektroda yang lain dimasukkan ke sisi 

kanan. Pasangan elektroda untuk variasi jenis elektroda adalah seng (Zn) -  tembaga (Cu), 

timbal (Pb) – seng (Zn) dan timbal (Pb) – tembaga (Cu). 

2. Variasi jumlah buah dan jenis elektroda 
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2 Buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) yang telah dipasang elektroda seng 

(Zn) dan tembaga (Cu) dirangkai secara seri dengan voltmeter (multitester), kemudiaan 

diukur dan dicatat voltase yang dihasilkan. Langkah berikutnya hubungkan bagian ujung dari 

rangkaian buah belimbing wuluh dengan kabel yang sudah dirangkai dengan lampu LED 2,2-

3 Volt. Diamati nyala lampu. Selanjutnya dilakukan perlakuan yang sama untuk jumlah buah 

yang berbeda sampai di dapatkan nyala lampu LED. Adapun variasi yang dilakukan ialah, 

pasangan Zn-Cu, Zn-Pb, dan Pb-Cu. 

3. Penilaian  

Untuk penilaian, peneliti melakukan demonstrasi terhadap guru dan meminta 

tanggapan mengenai nyala lampu, kelayakan dan kepraktisan prosedur kerja melalui angket 

yang diberikan. Demonstrasi dilakukan kepada guru kimia di 4 sekolah SMA Kabupaten 

Kuantan Singingi,  yaitu satu orang guru kimia SMA 1 Singingi Hilir, 1 orang guru kimia  

SMA 2 Singingi Hilir, 2 orang guru kimia SMA 1 Singingi, 2 orang guru MA Al-Hidayah. 

SecarakuantitatifuntukmengakumulasisemuajawabanrespondendarisetiapPertanyaandit

entukandaripersentasehasilpenelitian, yaitudenganmenggunakanrumus: 

P = F/N x 100% 

Denganketerangan:  

P = PersentaseN = Total Jumlah       F = FrekuensiResponden (Anas Sudijono, 2007) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Buah belimbing wuluh dijadikan sebagai pengganti elektrolit pada sel volta. Sel volta 

merupakan perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Sel volta terdiri dari anoda, 

katoda dan elektrolit(Riyanto, 2013). Pada sel volta anoda merupakan elektroda bermuatan 

negatif dan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan katoda merupakan elektroda 

bermuatan positif dan tempat terjadinya reduksi. Elektrolit umumnya bersifat asam, basa atau 

garam. Buah belimbing wuluh yang dijadikan sebagai pengganti elektrolit merupakan buah 

belimbing wuluh muda. Buah belimbing wuluh muda memiliki tingkat keasaman yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan buah belimbing matang. Buah belimbing wuluh banyak 

mengandung senyawa asam yang bisa menghantarkan arus listrik, seperti: asam oksalat, asam 

asetat, asam sitrat. Pada penelitiaan sebelumnya juga menggunakan buah, yaitu buah jeruk. 

Pada buah jeruk terkandung asam sitrat yang bisa dijadikan sebagai elektrolit(Aisiyah, 2013) 

 Elektroda yang digunakan pada penelitian ini adalah elektroda seng (Zn), tembaga 

(Cu), dan timbal (Pb). Ketiga elektroda ini merupakan konduktor yang bisa menghantarkan 

arus listrik. Pemilihan elektroda ini berdasarkan letak elektroda pada deret volta. Letak 

elektroda akan mempengaruhi tegangan yang dihasilkan sel volta. Selain itu pemilihan 

elektroda dilakukan berdasarkan tingkat ketebalan lempeng elektroda. Elektroda timbal 

merupakan elektroda yang paling tebal, kemudian tembaga dan yang paling tipis ialah 

elektroda seng. Elektroda timbal, tembaga, dan seng merupakan elektroda logam yang bersifat 

reversibel. Ketiga elektroda ini juga mudah didapatkan dan harganya yang tergolong murah 

dibandingkan elektroda lain. 

Tabel 1  Hasil Pengukuran Voltase Dan Nyala Lampu LED  Menggunakan Lempeng Zn dan 

Cu 

Jumlah buah  Tegangan  yang 

dihasilkan (Volt) 

Nyala lampu 

1 0,6 - 

2 1,4 - 

3 2,0 - 

4 2,6 Redup(+) 

5 3,1 Redup (++) 
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Tabel 2 Hasil Pengukuran Voltase Dan Nyala Lampu LED  Menggunakan Lempeng Zn dan 

Pb 

Jumlah buah  Tegangan  yang 

dihasilkan (Volt) 

Nyala lampu 

1 0,4 - 

2 0,8 - 

3 1,4 - 

4 1,8 - 

5 2,2 Redup(+) 

6 2,4 Redup(++) 

7 3,0 Redup (+++) 

 

Tabel 3 Hasil Pengukuran Voltase dan Nyala Lampu LED  Menggunakan Lempeng Pb dan 

Cu 

Jumlah 

buah  

Tegangan 

yang 

dihasilkan 

(Volt) 

Nyala lampu 

LED 

1 0,2 - 

2 0,4 - 

3 0,6 - 

4 0,8 - 

5 1,0 - 

6 1,2 - 

7 1,4 - 

8 1,6 - 

9 1,8 - 

10 2,0 - 

11 2,2 Sangat redup 

12 2,4 Redup (+) 

13 2,6 Redup(++) 

14 2,8 Redup(+++) 

15 3,0 Redup(++++) 

 

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa elektroda Zn-Cu memberikan voltase yang besar yaitu  

rata-rata 0,62 volt  untuk setiap penambahan satu buah belimbing wuluh. Lempeng Cu dan Zn 

merupakan konduktor yang baik. Ketika 2 konduktor terhubung dengan buah belimbing yang 

mengandung senyawa elektrolit maka akan terbentuk rangkaian sel volta. Sehingga beda 

potensial akan muncul sebagai akibat reaksi kimia di kedua elektrodanya. Pada elektroda 

positif (Cu) terjadi reduksi, sedangkan elektroda negatif (Zn) terjadi reaksi oksidasi (Ulfa,dkk, 

2012). 

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa semakin banyak jumlah buah yang digunakan 

maka semakin tinggi pula voltase yang dihasilkan. Satu buah belimbing wuluh dengan 

menggunakan elektroda lempeng Zn dan Pb akan menghasilkan voltase sebesar 0,4 volt. 

Untuk jenis elektroda lempeng Zn dan Pb akan dibutuhkan 7 buah belimbing wuluh agar 

diperoleh voltase 3 volt. Jadi, rata-rata penambahan setiap satu buah belimbing wuluh akan 

menambah tegangan sebesar 0,43 volt. 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah buah mempengaruhi voltase yang 

dihasilkan, semakin banyak jumlah buah maka semakin besar pula voltase yang dihasilkan. 

Jumlah buah juga mempengaruhi jumlah elektrolit. Tanda (+) diberikan untuk menandakan 

bahwa nyala lampu yang dihasilkan bertambah baik sesuai dengan jumlah tanda (+) yang 

diberikan.  Satu buah belimbing wuluh dengan menggunakan elektroda Pb-Cu akan 

menghasilkan tegangan sebesar 0,2 volt. Jadi, setiap penambahan buah akan menambah 

tegangan sebesar 0,2 volt. Hasil tegangan dengan elektroda Pb-Cu merupakan hasil voltase 

yang paling kecil. Hal ini dikarenakan letak lempeng pada deret volta, semakin dekat jarak 

antara kedua lempeng maka semakin kecil pula tegangan yang dihasilkan. Perhatikan gambar 

berikut untuk melihat perbandingan nyala lampu yang dihasilkan oleh ketiga pasangan 

elektroda berikut. 

 
Gambar 1.Voltase Dan Nyala Lampu LED Menggunakan Zn-Cu 

 
Gambar 2.Voltase Dan Nyala LampuLEDMenggunakan Zn-P 

 
Gambar 3.Voltase Dan Nyala Lampu LED Menggunakan Pb-Cu
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Dari gambar terlihat bahwa rangkaian sel volta buah belimbing wuluh disusun secara 

seri. Kelebihan dari rangkaian seri ialah dapat meningkatkan voltase, dan praktis. Pada 

rumusan masalah yang ingin diukur hanyalah voltase dan nyala lampu, jadi digunakan  

rangkaian seri untuk mendapatkan tegangan yang besar. Gambar 1 menunjukkan nyala lampu 

yang paling terang diantara gambar 2 dan 3. Hal ini disebabkan oleh jenis elektroda yang 

digunakan.  

Ada beberapa faktor yang mempegaruhi hasil voltase yang dihasilkan yaitu 

ukuran/massa dari buah dan juga tingkat kematangan buah. Semakin besar ukuran buah maka 

voltase yang dihasilkan juga semakin besar. Tingkat kematangan buah akan mempengaruhi 

jumlah elektrolit yang dihasilkan.Hasil angket sel volta buah belimbing wuluh menunjukkan 

hasil yang cukup memuaskan.  

Dibawah ini menunjukkan hasil persentase jawaban responden terhadap sel volta buah 

belimbing wuluh  

 
Gambar 4. Diagram Rekapitulasi Jawaban Angket Pembuatan Sel Volta Buah Belimbing 

Wuluh. 

Berdasarkanrekapitulasidiatas, maka: 

Alternatifjawabansangatbaik 11 x 5 = 55 

Alternatifjawabanbaik  19 x 4  = 76 

Alternatifjawabancukup baik 12 x 3= 36 

Alternatifjawabankurang baik  0 x 2 = 0 

Alternatifjawabantidak baik   0 x 1   = 0 

= 167 

Nilaikumulatifpembuatan sel volta buah belimbing wuluh adalah167, sedangkannilai 

yang diharapkanadalah42x5= 210 

P =  x 100% 

P =  x 100% 

P= 79,52% 

Dari perhitungan persentase hasil angket dapat dikatakan bahwa pembuatan sel volta 

buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) sebagai alternatif praktikum termasuk dalam 

kategori baik dengan nilai persentase 79,52%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa sel 

volta belimbing wuluh ini layak dijadikan sebagai alternatif praktikum pada materi sel 

elektrokimia.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

1. Jumlah buah belimbing wuluh, jenis elektroda dapat mempengaruhi tegangan dan nyala 

lampu yang dihasilkan sel volta. Semakin banyak jumlah buah maka semakin besar pula 
tegangan dan nyala lampu yang dihasilkan.  
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2. Jenis pasangan elektroda yang paling baik ialah pasangan elektroda Zn-Cu menghasilkan 

voltase rata-rata 0,62 volt untuk satu buah belimbing wuluh. Sementara pasangan 

elektroda Zn-Pb hanya menghasilkan voltase rata-rata 0,43 volt untuk satu buah 

belimbing wuluh. Sedangkan pasangan elektroda Pb-Cu      menghasilkan voltase rata-

rata 0,2 volt untuk satu buah belimbing wuluh. 

3. Hasil angket yang diberikan guru berkaitan dengan pembuatan sel vol volta dari buah 

belimbing wuluh sebagai alternatif praktikum diperoleh nilai kumulatif 79,52%. 

Termasuk dalam kriteria baik dengan rentang 61-80%. 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang pembuatan permainan ular tangga 

kimia sebagai media pembelajaran pada materi senyawa hidrokarbon. 

Media ini terdiri dari papan permainan yang memuat pengetahuan 

faktual, konseptual, prisipal, kumpulan soal materi senyawa 

hidrokarbon, kunci jawaban.  Serta pion dan dadu. Permainan ular 

tangga kimia dibuat dengan menggunakan program paint dan 

Microsoft word. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media 

pembelajaran dalam bentuk permainan ular tangga kimia untuk materi 

senyawa hidrokarbon yang kemudian diuji tingkat kelayakannya. Jenis 

penelitian ini adalah Research and Development (R & D) dengan 

menerapkan model 4-D ( define, design,  develop dan  disseminate. 

Penelitian ini dilakukan sampai tahan develop ( pengembangan). Uji 

kelayakan dilakukan kepada validator dan siswa kelas XI MIPA 1 di 

SMA Negeri 1 Sijunjung. Instrumen penelitian berupa angket dan 

dianalisisi dengan menggunakan moment kappa dan rating scale. 

Hasil analisis data diperoleh skor rata-rata kelayakan media adalah 

93,90%, berarti permainan ular tangga ini sangat layak dibunakan 

sebagai media pembelajaran pada materi senyawa hidrokarbon. 

Kata kunci: permainan ular tangga kimia, senyawa hidrokarbon, model 4-D, uji 

kelayakan, momen kappa,  Rating scale. 

 

 

PENDAHULUAN 

Senyawa hidrokarbon merupakan salah satu materi kimia yang diajarkan di SMA. 

Materi senyawa hidrokarbon mengandung pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan 

metakognitif. Materi senyawa hidrokarbon membahas tentang keunikan atom karbon, jenis 

atom karbon, pengelompokan hidrokarbon, tata nama senyawa hidrokarbon, isomer, sifat-sifat 

fisik dan reaksi senyawa hidrokarbon. Dari uraian materi senyawa hidrokarbon, maka, maka 

dimensi pengetahuan  banyak berisikan tentang pengetahuan faktual dan konseptual. Jika 

dihubungkan dengan dimensi proses kognitif, maka banyak berisikan dimensi kognitif 

mengingat (remember ) dan memahami (undesstand ). Dari karakteristik materi senyawa 

hidrokarbon disimpulkan berisi dimensi pengetahuan faktual dan konseptual  Untuk 

memahami pengetahuan faktual, konseptual,  siswa harus membaca materi ini berulang-ulang 

dan memperbanyak latihan menjawab soal. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 7 Sijunjung dan SMA 

Pembangunan Laboratorium UNP, materi senyawa hidrokarbon diajarkan dengan metode 

ceramah dan diskusi kelompok. Media pembelajaran yang digunakan berupa slide 

powerpoint, bahan ajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Sedangkan model latihan yang 
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diberikan guru berupa pemberian soal dari buku cetak dan soal-soal yang ada di Lembar Kerja 

Siswa (LKS). Pemberian latihan kepada siswa berfungsi untuk meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi. Namun, pemberian latihan berupa soal-soal dari buku cetak dan LKS 

secara terus-menerus memiliki kelemahan diantaranya siswa menjadi bosan, kurang 

bersemangat dan cenderung hanya mencontek pekerjaan teman. Untuk itu, diperlukan suatu 

media pembelajaran yang dapat membuat siswa bersemangat dan mampu mengerjakan latihan 

secara mandiri. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah  media 

permainan. 

Dari hasil observasi, belum ditemukan pemberian latihan untuk materi senyawa 

hidrokarbon dengan menggunakan media permainan.  Padahal media permainan memiliki 

banyak keunggulan diantaranya mencegah kebosanan, siswa aktif dalam pembelajaran dan 

meningkatkan jiwa kompetitif. Hal ini tentunya sangat membantu terutama untuk materi yang 

berisi pengetahuan  faktual, dan  konseptual. 

Media permainan dipilih berdasarkan karakteristik siswa SMA yang berada pada masa 

remaja yang menyenangi permainan dan kerja kelompok. Menurut Mudjiran (2007: 121) 

dalam bukunya Perkembangan Peserta Didik, ada beberapa kekhususan tingkah laku sosial 

remaja, salah satunya adalah kesenangan berkelompok.  

Media permainan dapat membuat suasana belajar menjadi menyenangkan.  Permainan 

edukatif, produktif, dan menyenangkan adalah semua alat permainan yang bersifat mendidik 

dan dapat digunakan dalam pembelajaran, menghasilkan nilai lebih bagi penggunanya, dan 

membuat senang ketika menggunakannya (Yusuf dan Auliya, 2011: 8).  

Menurut Haryono (2013: 117) salah satu kelebihan dari media permainan adalah dapat 

menembus kebosanan. Selain itu, media permainan dapat digunakan secara berulang-ulang 

sehingga siswa bisa bermain sambil belajar. Media permainan cocok digunakan sebagai 

media pembelajaran ataupun model latihan untuk materi yang berisi pengetahuan faktual, dan  

konseptual, seperti senyawa hidrokarbon.  

Media permainan yang digunakan sebagai model latihan dalam pembelajaran adalah 

media permainan ular tangga yang telah dimodifikasi sehingga menjadi permainan ular tangga 

kimia yang edukatif dan komunikatif. Permainan ini dimodifikasi dengan menambahkan 

gambaran umum materi, tentang pengetahuan faktual, dan  konseptual,  sehingga dapat 

membantu siswa untuk mengingat dan memahami pengetahuan faktual, dan konseptual. yang 

terdapat dalam materi senyawa hidrokarbon yang telah dipelajari. 

Permainan ular tangga kimia hidrokarbon ini dilengkapi dengan soal-soal latihan 

sehingga dapat digunakan sebagai pengganti model latihan yang biasanya diberikan guru 

yakni berupa soal-soal dari buku cetak maupun LKS. Penggunaan media permainan sebagai 

model latihan akan meningkatkan minat siswa dalam mengerjakan latihan karena siswa dapat 

belajar sambil bermain dan menjadikan suasana belajar lebih menyenangkan. Permainan ular 

tangga ini dipilih karena permainan ini disukai dari segala kalangan usia mulai dari anak-

anak, remaja bahkan dewasa. Menurut Haryono (2013: 134) ular tangga merupakan salah satu 

bentuk permainan yang merakyat dan digemari dari usia anak-anak, remaja bahkan dewasa. 

Hal ini juga diungkapkan UNESCO (1988: 33) permainan ular tangga dapat digunakan untuk 

siswa dengan rentang umur 7-18 tahun. 

Beberapa penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa permainan ular tangga kimia ini 

efisien dan dapat memotivasi siswa dalam belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa 

(2009) menunjukkan bahwa media permaian ular tangga termokimia yang dikombinasikan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe PPT meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. 

Selain itu, penelitian mengenai uji kelayakan media permainan ular tangga pada materi unsur 

kimia yang dilakukan oleh Azra (2014) menunjukkan bahwa media permainan ular tangga 

pada materi unsur kimia sangat layak untuk digunakan. 
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Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk merancang dan membuat media 

pembelajaran alternatif dalam bentuk permainan ular tangga dengan judul “Pembuatan 

Permainan Ular Tangga Kimia sebagai Media Pembelajaran pada Materi Senyawa 

Hidrokarbon untuk SMA”. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat permainan ular tangga kimia sebagai media 

pembelajaran pada materi senyawa hidrokarbon untuk SMA dan menentukan tingkat 

kelayakannya. 

 

METODE PENELITIAN 

B. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D). Penelitian ini dilakukan di kelas XI MIPA 1 di SMA Negeri 7 

Sijunjung. Objek penelitian ini adalah permainan ular tangga kimia sebagai media 

pembelajaran pada materi senyawa hidrokarbon untuk SMA. 

C. Model pengembangan yang digunakan adalah model 4-D (Four D models). 

Model 4-D ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu: (1) define  (pendefinisian), (2) design 

(perancangan), (3) develop (pengembangan)  dan (4) disseminate (penyebaran) (Trianto: 

2014:93). Pada penelitian ini dibatasi sampai tahap develop (pengembangan). 

Pada tahap pendefinisian dilakukan analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, 

analisis konsep dan analisis tujuan pembelajaran. Pada tahap perancangan, dilakukan 

pembuatan desain permainan ular tangga kimia pada materi senyawa hidrokarbon yang terdiri 

dari papan permainan ular tangga yang dilengkapi dengan pengetahuan  faktaul, konseptual 

ada terdapat di dalam  materi senyawa hidrokarbon, kumpulan soal yang terdiri dari 4 seri 

soal yaitu A, B, C dan D, pion dan dadu. 

Tahap akhir dari penelitian ini adalah tahap develop (pengembangan). Tahap ini 

bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran dalam bentuk permainan ular tangga 

kimia yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari validator. Media yang sudah direvisi 

selanjutnya dilakukan ujicoba untuk menentukan tingkat kelayakan media tersebut. 

D. Instrumen yang digunakan dalam menguji tingkat validitas media adalah 

lembar validasi yang diisi validator yakni 3 orang dosen Kimia Universitas Negeri Padang. 

Instrumen yang digunakan untuk menguji tingkat kelayakan permainan ular tangga kimia 

sebagai media pembelajaran pada materi senyawa hidrokarbon adalah angket validitas 

terhadap guru/dosen angkat praktikalitas kepada guru dan siswa dan  guru. Validitas media 

dianalisis menggunakan moment kappa, sedangkan angket pratikalitas  menggunakan rating 

scale. 

E.  

F.  
Keterangan: 

k =  moment kappa  

Po = Proporsi yang terealisasi, dihitung dengan cara jumlah nilai yang diberi oleh 

validator dibagi jumlah nilai maksimal 

Pe = Proporsi yang tidak terealisasi, dihitung dengan cara jumlah nilai maksimal 

dikurangi jumlah nilai yang diberi oleh validator dibagi jumlah nilai maksimal. 

 

Tabel 1. Interpretasi nilai momen kappa (k) menurut Boslaugh & Watters (2008:12). 

Interval Kategori 

0.81 – 1.00 Sangat tinggi 

0.61 – 0.80 Tinggi 

0.41 – 0.60 Sedang 
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0.21 – 0.40 Rendah 

0.01 – 0.20 Sangat rendah 

≤ 0.00 Tidak valid 

G.  

H. Range skor kelayakan media dengan menggunakan analisis rating scale. 

I.  

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini berupa produk, yaitu permainan ular tangga kimia pada materi 

senyawa hidrokarbon.  Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4-D. Pada tahap 

pengembangan diperoleh data penilaian validitas dan tingkat kelayakan media. Hasil 

penelitian uji validitas dan tingkat kelayakan diperoleh sebagai berikut ini. 

1. Uji Validitas  

Aspek-aspek yang dinilai dalam uji validasi media adalah kelayakan isi, kelayakan 

instruksional, komponen kebahasaan dan komponen kegrafisan. Hasil angket validitas 

disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai kevalidan permainan ular tangga kimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan saran yang diberikan oleh validator, beberapa bagian yang perlu direvisi 

pada media yang dikembangkan adalah sebagai berikut. 

a. Menyesuaikan soal-soal pada kumpulan soal dengan tujuan pembelajaran 

b. Menyetarakan tingkat kesukaran soal untuk setiap seri kumpulan soal 

c. Memvariasikan bahasa soal pada kumpulan soal 

d. Mengisi semua kotak pada papan permainan dengan informasi tentang materi senyawa 

hidrokarbon. 

e. Mengganti simbol titik didih pada papan permainan yang awalnya TD menjadi Tb. 

 

2. Uji Kelayakan Media 

Data tingkat kelayakan media diperoleh dari angket siswa dan lembar saran guru 

disajikan pada Tabel 3-5. 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Data Angket Siswa untuk Kelayakan Instruksional 

 

No Pernyataan untuk Kelayakan Skor Interpretasi 
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Instruksional ( % )  Data 

1 Permainan ular  tangga kimia 

memberikan kesempatan belajar 

kapanpun dan dimanapun  

97.86  Sangat 

Layak 

2 Permainan ular tangga kimia dapat 

digunakan secara berulang-ulang  

90.00  Sangat 

Layak 

3 Penggunaan permainan ular tangga 

kimia dapat membantu saya dalam 

memantapkan materi yang telah 

diajarkan  

98.57  Sangat 

Layak 

4 Motivasi saya dalam memahami materi 

senyawa hidrokarbon semakin 

meningkat dengan menggunakan 

permainan ular tangga kimia ini  

92.86  Sangat 

Layak 

5 Saya tertarik menggunakan permainan 

ular tangga kimia ini karena proses 

pembelajaran menjadi menyenangkan  

99.29  Sangat 

Layak 

6 Permainan ular tangga kimia dapat 

membuat saya lebih bisa berinteraksi 

sosial dengan teman  

94.29 Sangat 

Layak 

7 Dengan menggunakan permainan ular 

tangga kimia saya lebih bisa mengingat 

kembali materi senyawa hidrokarbon  

yang telah diajarkan  

95.00  Sangat 

Layak 

 Skor rata-rata 95.41 % Sangat 

Layak 

 

Tabel 4. Hasil Analisis Data Angket Siswa untuk Kelayakan Teknis 

 
No Pernyataan untuk Kelayakan Teknis Skor 

( % )  

Interpretasi 

Data 

8 Penggunaan huruf atau simbol pada papan 

permainan ular tangga kimia sudah jelas.  

89.29 Sangat Layak 

9 Ukuran tulisan pada kumpulan soal 

permainan ular tangga kimia ini sudah 

tepat  

89.29  Sangat Layak 

10 Bahasa yang digunakan dalam kumpulan 

soal sederhana dan mudah dimengerti  

90.00 Sangat Layak 

11 Permainan ular tangga kimia ini mudah 

digunakan  

93.57  Sangat Layak 

12 Penampilan permainan ular tangga kimia 

secara keseluruhan sudah menarik  

92.86  Sangat Layak 

13 Soal yang diberikan dalam permainan ular 

tangga kimia sudah dilengkapi dengan 

kunci jawaban  

97.86  Sangat Layak 

 Skor rata-rata 92.14  Sangat Layak 

 

Tabel 5. Nilai Kelayakan berdasarkan Kriteria Kelayakan 

 
No Kriteria Kelayakan Nomor Item Nilai 

Kelayakan(

%) 

Interpretasi 

Data 

1 Kelayakan 

Instruksional  

1,2,3,4,5,6,7 95.41 Sangat Layak 

2 Kelayakan Teknis  8,9,10,11,12,1 92.14 Sangat Layak 



 

 

1924 

 

3 

Skor rata-rata 93.90 Sangat Layak 

 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Lembar validasi berisi 4 aspek penilaian yakni kelayakan isi yang mencakup 

kesesuaian fakta, konsep dan prinsip pada papan permainan ular tangga dan soal-soal pada 

kumpulan soal, kelayakan instruksional, komponen kebahasaan dan komponen kegrafisan. 

Berdasarkan lembar validasi tersebut ketiga validator memberikan penilaian terhadap 

permainan ular tangga kimia sebagai media pembelajaran pada materi senyawa hidrokarbon 

yang dihasilkan. 

Penilaian ketiga validator terhadap komponen isi tentang kesesuaian fakta, konsep dan 

prinsip pada papan permainan dan komponen kebahasaan media permainan ular tangga kimia 

ini keduanya memiliki rata-rata moment kappa 0.80 dengan kategori validitas tinggi. 

Kelayakan isi tentang kesesuaian soal-soal pada kumpulan soal dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran, kelayakan instruksional dan komponen kegrafisan media ini memiliki kategori 

validitas sangat tinggi dengan rata-rata moment kappa 0.81, 0.86 dan 0.86. 

Hasil uji validitas terhadap permainan ular tangga kimia sebagai media pembelajaran 

pada materi senyawa hidrokarbon oleh validator menunjukkan bahwa media yang dibuat 

sudah valid. Suatu produk dikatakan valid apabila instrumen dapat mengukur apa yang 

seharusnya hendak diukur. 

Berdasarkan hasil analisis data angket siswa kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 7 

Sijunjung, didapatkan nilai rata-rata kelayakan media permainan ular tangga kimia pada 

materi senyawa hidrokarbon yaitu sebesar 93,90%. Nilai ini diinterpretasikan sangat layak. 

Kelayakan media dari kualitas isi dan tujuan, kualitas instruksional, dan kualitas teknis 

diuraikan sebagai berikut:  

1. Kualitas Isi dan Tujuan  

Permainan ular tangga kimia sebagai media pembelajaran harus memperhatikan isi 

atau cakupan materi serta tujuan pembelajaran. Isi yang dimaksud adalah kesesuaian media 

dengan materi senyawa hidrokarbon. Berdasarkan tanggapan yang diberikan guru mengenai 

ketepatan media permainan ular tangga dengan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar 

(KD), indikator, dan tujuan pembelajaran, keseluruhan responden menyatakan bahwa media 

permainan ular tangga kimia ini sudah tepat dengan KI, KD, indikator, dan tujuan 

pembelajaran, serta fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang terdapat pada materi senyawa 

hidrokarbon. Menurut Sanjaya (2006: 173) jika media yang digunakan oleh guru sesuai 

dengan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran maka media tersebut dapat digunakan 

untuk membelajarkan siswa. Media tidak hanya digunakan untuk mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi, tetapi dapat digunakan untuk membantu siswa belajar sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

Permainan ular tangga kimia ini sesuai dengan tingkat perkembangan siswa SMA 

yang berada pada masa remaja dengan rentang umur 16-18 tahun. Hal ini dikarenakan media 

permainan ular tangga dapat digunakan untuk siswa dengan rentang umur 7-18 tahun 

(UNESCO, 1988: 33). Siswa SMA berada pada masa remaja yang menyukai permainan dan 

kerja kelompok. Menurut Mudjiran (2007: 121) dalam bukunya Perkembangan Peserta Didik, 

ada beberapa kekhususan tingkah laku sosial remaja, salah satunya adalah kesenangan 



 

 

1925 

 

berkelompok. Menurut Mulyati (2009: 211), permainan ular tangga merupakan salah satu 

bentuk permainan yang merakyat dan digemari dari usia anak-anak, remaja, bahkan dewasa. 

Penggunaan permainan ular tangga kimia sebagai media pembelajaran juga dapat 

meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam pembelajaran dan mengerjakan latihan. Hal 

ini dikarenakan siswa terlibat aktif dalam aktivitas yang menyenangkan. Siswa dapat belajar 

sambil bermain sehingga siswa tidak merasa bosan. Menurut Davis, Shepherd, dan 

Zwiefelhofer dalam Rakhmadhani (2013: 192) permainan yang digunakan sebagai media 

pembelajaran secara langsung dapat merangsang minat siswa dan menjadi teknik memotivasi 

yang bagus. Menurut Haryono (2013: 14) jika siswa dapat memusatkan perhatiannya secara 

penuh dalam pembelajaran, hal ini dapat meningkatkan hasil belajar. Permainan ular tangga 

kimia yang dibuat memuat gambar-gambar yang berhubungan dengan materi senyawa 

hidrokarbon dan papan permainan didesain dengan warna-warna yang menarik. Menurut 

Sudjana dan Rivai (2011:13) desain/gambar yang berwarna lebih menarik perhatian siswa.  

Permainan ular tangga kimia dapat memudahkan siswa dalam memantapkan dan 

mengingat materi yang telah diajarkan dengan cara yang menyenangkan. Hal ini dikarenakan 

siswa mengerjakan latihan dan mengulang pembelajaran sambil bermain. Dengan bermain 

siswa merasa lebih santai dalam proses pembelajaran sehingga suasana belajar menjadi 

menyenangkan. Menurut Djaali (2011: 41) suasana yang menyenangkan dapat membuat 

siswa selalu ingin belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Peter Kline dalam Nugrahani 

(2007: 36) yang menyatakan bahwa belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang 

menyenangkan. 

Permainan ular tangga kimia ini dilengkapi dengan gambar yang menarik dan desain 

papan yang berwarna-warni. Menurut Nugrahani (2007: 36) media pembelajaran yang penuh 

dengan ilustrasi full colour yang komunikatif akan meningkatkan minat siswa untuk belajar 

dan mengingat kembali pelajaran yang telah diberikan. Media ular tangga sangat efektif untuk 

mengulang (review) materi pelajaran tertentu yang dianggap sulit untuk dipahami oleh siswa 

dan kurang efektif apabila disampaikan secara verbal. 

2. Kualitas Instruksional  

Kualitas instruksional yang dimaksudkan adalah permainan ular tangga kimia ini dapat 

memberi pengajaran pada siswa. Pengajaran dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran 

sehingga terjadi proses komunikasi. Dengan adanya proses komunikasi, maka pesan dapat 

tersampaikan dengan baik (Amri, 2013: 105). Berdasarkan analisis angket siswa diperoleh 

nilai kelayakan kualitas instruksional sebesar 95,41%. Hal ini mengindikasikan permainan 

ular tangga kimia untuk materi senyawa hidrokarbon sangat layak dari segi kualitas 

instruksional. 

Media permainan ular tangga ini dapat memberikan kesempatan belajar kapanpun dan 

dimanapun karena media ini terkumpul dalam satu kotak kecil sehingga mudah dibawa dan 

dapat digunakan berulang-ulang sebagai bahan latihan siswa. Adanya pengulangan latihan 

akan membuat informasi atau pesan pembelajaran bertahan lama dalam ingatan siswa 

sehingga informasi itu tidak mudah dilupakan.  

Media permainan ular tangga dapat juga memudahkan siswa belajar dan membantu 

memantapkan materi yang telah diajarkan dengan cara yang lebih menyenangkan. Siswa 

merasa terbantu untuk memantapkan materi setelah menggunakan media permainan ular 

tangga kimia ini menunjukkan bahwa proses penyampaian pesan pada media berjalan dengan 

baik. Hal ini dikarenakan adanya gambar-gambar pada papan permainan dan kumpulan soal. 

Arsyad (2013: 12) menyatakan bahwa adanya stimulus gambar pada media akan memberikan 

hasil yang lebih baik dalam mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubungkan 

fakta dengan konsep. Hal ini sejalan dengan pendapat  Djamarah dan Zain (2002: 144) yang 

menyatakan bahwa media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan.  
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Penggunaan permainan ular tangga kimia sebagai media pembelajaran khususnya 

media latihan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam memahami materi senyawa 

hidrokarbon. Hal ini dikarenakan siswa belajar dalam suasana yang menyenangkan. Susana 

yang menyenangkan akan membangkitkan minat belajar, perasaan gembira, adanya 

keterlibatan penuh, dan tercurahnya perhatian siswa (Haryono, 2013: 19-20). Motivasi juga 

berperan dalam memperjelas tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang dihubungkan 

dengan kebermaknaan tujuan pembelajaran (Jalius, 2009: 18). Menurut Nugroho (2013: 11) 

media pembelajaran berupa permainan ular tangga termasuk kriteria yang sangat baik ditinjau 

dari motivasi belajar siswa. 

Media permainan ular tangga kimia ini membuat siswa dapat berinteraksi sosial 

dengan temannya. Hal ini dikarenakan dalam melakukan permainan, siswa duduk di dalam 

kelompok. Adanya proses tanya jawab soal pada permainan membuat siswa saling berdiskusi, 

mengoreksi, mengingatkan, dan saling menghormati ketika mendapatkan giliran bermain. 

Interaksi akan memberikan peluang kepada siswa untuk berekspresi sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing. Hal ini akan membuat potensi siswa berkembang karena 

aktualisasi dinamis yang terus dikembangkan (Haryono, 2013: 29).  

Permainan ular tangga merupakan jenis permainan yang dilakukan dalam kelompok. 

Secara psikologis, permainan ular tangga dapat meningkatkan kemampuan anak untuk 

berinteraksi dengan kehidupan sosial. Berbeda dengan permainan berbasis media elektronik 

yang mengedepankan permainan individu, dimana anak-anak berkonsentrasi untuk 

sepenuhnya berinteraksi dengan media elektronik seperti komputer, video game atau play 

station (Nugrahani, 2007: 36). Permainan memberikan percepatan kepada anak untuk melatih 

keterampilan fisik, keterampilan sosial, mendapatkan kepuasan emosional dan latihan 

intelektual (Hamalik, 2000: 104). 

3. Kualitas Teknis  

Kualitas teknis yang dimaksudkan adalah keterbacaan, tampilan media permainan ular 

tangga, dan kepraktisan penggunaan media. Berdasarkan analisis angket siswa diperoleh nilai 

kelayakan kualitas teknis sebesar 92,14%. Hal ini mengindikasikan media permainan ular 

tangga kimia untuk materi senyawa hidrokarbon ini sangat layak dari segi kualitas teknis.  

Penggunaan huruf dan simbol pada papan permainan sudah jelas. Ukuran dan jenis 

huruf pada kumpulan soal sudah tepat dan dapat terbaca. Bahasa yang digunakan pada 

kumpulan soal juga sederhana dan mudah dimengerti.  

Berdasarkan tanggapan siswa mengenai penampilan media, 25 dari 28 siswa 

menyatakan media permainan ular tangga ini sangat bagus dan menarik, warna yang 

digunakan sangat bagus dan jelas, serta bahasa yang digunakan pada kumpulan soal dan 

papan permainan mudah dimengerti. Tampilan media dapat dibaca, mudah dimengerti, dan 

menarik perhatian membuat media tersebut mampu menyampaikan pesan yang diinginkan 

oleh penggunanya (Arsyad, 2013: 103). Menurut Rosyana (2014: 76) media yang dapat 

digunakan agar pembelajaran tidak membosankan adalah permainan ular tangga. Media ini 

menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan karena disajikan dalam bentuk 

yang mudah dimainkan dan warna-warna yang menarik. 

Berdasarkan uraian terlihat bahwa media permainan ular tangga sesuai dengan kualitas 

isi dan tujuan dan secara keseluruhan mempunyai nilai kelayakan yang sangat tinggi baik segi 

kualitas instruksional maupun segi kualitas teknis. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis 

angket siswa secara keseluruhan yaitu sebsesar 93,90%. Berdasarkan data angket tersebut 

permainan ular tangga kimia untuk materi senyawa hidrokarbon dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran khususnya sebagai model latihan untuk materi senyawa hidrokarbon.  

Keterbatasan penggunaan permainan ular tangga kimia ini dalam proses pembelajaran 

adalah dari segi waktu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, siswa menggunakan 

permainan ular tangga kimia pada proses pembelajaran di sekolah dan memerlukan waktu 
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yang lama untuk mencapai finish. Oleh karena itu, permainan ular tangga kimia ini sebaiknya 

tidak hanya digunakan pada jam pembelajaran di sekolah melainkan juga dapat digunakan di 

luar jam pembelajaran sekolah untuk latihan secara mandiri. Jika permainan ini digunakan 

pada jam pembelajaran sekolah, sebaiknya waktu permainan dibatasi. Jika tidak ada pemain 

yang mencapai finish sampai waktu permainan berakhir, maka pemenang ditentukan dengan 

menjumlahkan poin masing-masing pemain. Pemain dengan poin tertinggi dinyatakan sebagai 

pemenang. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa permainan ular tangga kimia sebagai media pembelajaran pada materi 

senyawa hidrokarbon dapat dibuat dan sangat layak digunakan untuk pembelajaran kimia di 

SMA. Untuk melihat keefektifan media perlu dilakukan penelitian selanjutnya. 
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ABSTRACT 
This research aimed to produce guided inquiry based student 

worksheet on haloalkanes, alkanols and alkoxyalkanes topic in 12
th
 

grade and then test the validity and practicality of this worksheet. Type 

of this research is the Research and Development (R&D) that is 

produce a specific product. The development model used in this 

research is 4D model which consists of four steps, namely define, 

design, develop and disseminate. The instruments are validity and 

practicality questionnaires. This worksheet is validated by five 

validators consisting of three lecturers of chemistry department of 

FMIPA UNP and two chemistry teachers of senior high school. 

Practicality test is done by two chemistry teachers and 22 students of 

class XII IPA SMAN 1 Koto XI Tarusan. Average score of validity test 

is 0,89 and of students and teachers practicality is 0,92 and 0,88. 

These scores when interpretated in the kappa moment category can be 

categorized as very high with a value of k=0.81-100.   

 

Keywords:Student Worksheet, Guided Inquiry, Validity, Practicality,4D Model. 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kurikulum pendidikan 

baruyaitu kurikulum 2013 yang menuntutsiswa supaya secara aktif mencari, mengolah dan 

mengonstuksi pengetahuan dalam proses pembelajaran (Permendikbud,2013). Hal ini dapat 

terlaksana jika guru bisa memilih model pembelajaran yang sesuai dengan scientific method. 

Salah satu model pembelajaran yang disarankan dalam Permendikbud dan cocok dengan 

scientific method adalah inkuiri terbimbing. Model pembelajaran ini akan lebih bermakna jika 

ditunjang oleh bahan ajar yang juga berbasisinkuiri terbimbing, tetapi masih banyak sekolah 

yang belum menerapkan model pembelajaran dan menggunakan bahan ajar berbasis inkuiri 

terbimbing ini..   

Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa orang guru kimia, diantaranya 

adalah guru kimia SMAN 7 Padang, SMAN 8 Padang dan SMAN 1 Koto XI Tarusan 

mengenai bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran kimia khususnya materi halo 

alkana, alkoksi dan alkanol. Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam proses 

pembelajaran kimia,gurubelum menggunakan bahan ajar yang berbasis inkuiri terbimbing. 

Hal ini disebabkan karena belum tersedianya bahan ajar yang berbasis inkuiri terbimbing ini 

di sekolah tersebut. 

Materi haloalkana, Alkanol dan Alkoksi Alkana merupakan rumpun dari ilmu kimia 

yang dipelajari pada kelas XII SMA/MA semester 2.Materi tersebut memiliki karakteristik 

yang umumnya bersifat faktual, konseptual dan prosedural yang menuntut siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran.Siswa dituntut untuk menemukan konsep sendiri, hal ini sesuai dengan 

tuntutan kurikulum 2013. 

 Guru dalam proses pembelajaran materi haloalkana, alkoksi dan alkanol ini 

menggunakan bahan ajar berupa buku cetak dan LKS. Materi yang terdapat pada bahan ajar 

tersebut masih bersifat verbalistis dan belum memberikan pemodelan yang sesuai dengan 

karakteristik materi. Materi bahan ajar yang bersifat verbalistis menuntut siswa untuk 

membaca, sehingga akan membuat siswa cepat bosan dan kurang memahami materi serta 

siswa tidak dapat menemukan konsep sendiri secara maksimal.Untuk itu perlu disusun suatu 

bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. 

Salah satu bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 adalah lembaran kerja 

siswa (LKS) berbasis inkuiri terbimbing, di mana ini relavan dengan psikologi siswa sekolah 

menengah atas, karena dalam proses tertentu siswa masih diberi bimbingan serta panduan dari 

guru dalam kegiatan pembelajaran
[1]

. LKS berbasis model pembelajaran inkuiri terbimbing 

terdiri dari 5 tahap yaitu orientasi, eksplorasi, penemuan konsep atau pembentukan konsep, 

aplikasi dan penutup. Setiap konsep dieksplor dengan satu atau lebih model atau informasi 

dan dipandu dengan critical thinking question atau pertanyaan kunci yang menuntun siswa 

untuk menemukan konsep yang sedang dipelajari
[2]

. 

Bilgin (2009) dan Myers (2012) sebelumnya telah melakukan penelitian pada materi 

konsep asam basa dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran inkuiri terbimbing mampu 

meningkatkan kerja serta aktivitas siswa, suasana belajar yang efektif, kesempatan peserta 

didik dalam menarik kesimpulan dan memahami materi yang diberikan
[3]

. Penelitian 

pengembangan Lembar Kerja Siswa berbasis inkuiri terbimbing juga telah dilakukan oleh 

Shavira, Illona dan Najichah masing- masing untuk materi hidrolisis garam, asam basa dan 

ikatan kimia. Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa LKS hidrolisis garam mempunyai 

validitas dan praktikalitas yang tinggi, LKS asam basa memiliki kategori validitas sangat 

tinggi dan praktikalitas tinggi, sedangkan LKS ikatan kimia memiliki kategori kevalidan dan 

kepraktisan sangat tinggi
[4,5,6]

. 

LKS yang dikembangkan oleh peneliti di atas dapat digunakan untuk meningkatkan 

keaktifan siswa selama pembelajaran dan membantu dalam memahami konsep lebih baik. 
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Penulis telah melakukan penelitian pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan judul 

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis Inkuiri Terbimbing untuk Materi 

Haloalkana, Alkanol dan Alkoksi Alkana. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan LKS 

berbasis inkuiri terbimbing untuk materi haloalkana, alkanol dan alkoksi alkana dan 

menentukan kategori validitas dan praktikalitas LKS tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D), yaitu 

penelitian yang menghasilkan produk tertentu.Subjek penelitian ini adalah 3 orang dosen 

jurusan kimia FMIPAUNP, 2 orang guru kimia SMA, dan 22 orang siswa kelas XII SMAN 1 

Koto XI Tarusan.Objek penelitian ini adalah LKS berbasis inkuiri terbimbing untuk materi 

haloalkana, alkanol dan alkoksi alkana.Model pengembangan yang digunakan adalah model 

4-D (Four D models). Model 4-D ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu: 

(1)define(Pendefenisian),(2)design(Perancangan), (3) develop(Pengembangan) dan (4) 

disseminate(Penyebaran)
[7]

. Pelaksanaan penelitian dimulai dari tahap define.Langkah-

langkah pada tahap define ini meliputi analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, 

analisis konsep dan analisis tujuan pembelajaran. Tahapan yang kedua yaitu designyaitu 

merancang LKS berbasis inkuiri terbimbing untuk materi haloalkana, alkanol dan alkoksi 

alkana.Tahapan yang ketiga yaitu tahapan develop. Tahap ini terdiri dari tiga langkah, yaitu 

uji validitas, revisi, dan uji praktikalitas. Tahapan yang keempat yaitu tahapan disseminate 

atau penyebaran. Penelitian ini pada tahap disseminate dibatasi hanya sampai tahapan 

sosialisasi LKS melalui pendistribusian terbatas kepada guru karena keterbatasan biaya dan 

waktu.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi dan lembar 

praktikalitas dalam bentuk angket.Lembar validasi digunakan untuk menilai LKS dari segi 

komponen isi, komponen konstruk, komponen kebahasaan, dan komponen kegrafisan. Angket 

bertujuan untuk mengetahui tingkat praktikalitas pemakaian LKS berbasis inkuiri terbimbing 

selama proses pembelajaran. Teknis analisis data untuk validitas dan praktikalitas digunakan 

moment kappa (k)
[8]

, dengan rumus sebagai berikut: 

 

 
Keterangan: 

 = moment kappa yang menunjukkan validitas dan praktikalitas produk 

 = Proporsi yang terealisasi, dihitung dengan cara  jumlah nillai yang 

diberi oleh validator dibagi jumlah nilai maksimal 

 = Proporsi yang tidak terealisasi, dihitung dengan cara jumlah nilai 

maksimal dikurangi dengan jumlah nilai total yang diberi oleh 

validator dibagi jumlah nilai  maksimal 

berkisar dari 0 sampai 1 dengan interpretasi disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.Kategori Keputusan berdasarkan moment Kappa 

 

Interval 

Kategori 

0,81 – 1,00 sangat tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,01 – 0,20 sangat rendah 
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< 0,00 tidak valid 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tujuan dan prosedur penelitian, maka dihasilkan LKS berbasis inkuiri 

terbimbing untuk materi haloalkana, alkanol dan alkoksi alkana kelas XII, dan diperoleh hasil 

validasi LKSdari dosen dan guru, serta praktikalitas LKSdari guru dan siswa. Penelitian ini 

menggunakan model pengembangan 4-D, yaitu dengan hasil sebagai berikut: 

a. Tahap define (Pendefenisian) 

Pada tahap define dilakukan penetapan dan pendefinisian syarat-syarat pembelajaran. 

Langkah-langkah pada tahap define ini meliputi 1) Analisis awal akhir.Hasil wawancara 

dengan guru kimia SMAN 1 Koto XI Tarusan didapatkan informasi bahwa dalam mengajar 

guru telah menggunakan bahan ajar berupa buku cetak. Bahan ajar yang digunakan belum 

sepenuhnya membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena bahan ajar yang 

digunakan guru bersifat verbalistis yang menuntut siswa banyak membaca. Bahan ajar yang 

digunakan guru belum mampu membuat siswa memahami serta menemukan konsep sendiri 

karena bahan ajar tersebut tidak menggunakan tahapan inkuiri terbimbing sehingga bahan ajar 

yang digunakan kurang efektif.2) Analisis siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

dan beberapa orang Siswa SMAN 1 Koto XI Tarusan Kelas XII IPA, didapatkan informasi 

bahwa siswa kurang suka membaca materi, sehingga siswa tersebut tidak bisa memahami 

konsep yang terdapat pada buku cetak dan siswa tidak bisa terlibat aktif menemukan konsep 

sendiri secara maksimal. 3) Analisis tugas. Berdasarkan hasil analisis KI dan KD yang 

terdapat dalam silabus dijabarkan beberapa indikator pembelajaran.KD yang harus dipenuhi 

pada materi haloalkana, alkanol dan alkoksi alkana adalah KD 3.7 Menganalisis struktur, 

tatanama, sifat dan kegunaan senyawa karbon (haloalkana, alkanol, alkoksi alkana, alkanal, 

alkanon, asam alkanoat dan alkil alkanoat) dan KD 4.7 Menalar dan menganalisis struktur, 

tatanama, sifat dan kegunaan senyawa karbon (haloalkana, alkanol, alkoksi alkana, alkanal, 

alkanon, asam alkanoat dan alkil alkanoat). 4) Analisis konsep. Analisis konsep merupakan 

identifikasi konsep-konsep utama pada materi haloalkana, alkanol dan alkoksi alkana.Konsep-

konsep utama tersebut adalah a) gugus fungsi merupakan suatu atom atau gugus atom yang 

menentukan struktur dan sifat dari senyawa karbon. b) haloalkana merupakan senyawa 

turunan alkana yang satu atau beberapa atom hidrogennya digantikan oleh atom halogen (F, 

Cl, Br dan I). c)alkanol merupakan senyawa turunan alkana yang satu atom H telah digantikan 

oleh gugus hidroksil (−OH). d) alkoksi alkana merupakan turunan alkana dengan satu atim H 

digantikan oleh gugus alkoksi (−OR). 5) Perumusan tujuan pembelajaran.Langkah ini 

digunakan untuk mengkonversikan hasil yang telah diperoleh pada langkah analisis tugas dan 

analisi konsep menjadi tujuan-tujuan khusus.Tujuan yang harus dicapai adalah: a) Siswa 

dapat mengidentifikasi gugus fungsi senyawa haloalkana melalui model dan bahan dengan 

tepat dan benar. b) Siswa mampu menjelaskan langkah-langkah tatanama senyawa haloalkana 

berdasarkan gugus fungsinya melalui model dan informasi dengan tepat dan benar. c) Siswa 

dapat menuliskan struktur senyawa haloalkana berdasarkan nama senyawa dan model yang 

diberikan dengan tepat dan benar. d) Siswa mampu menjelaskan sifat fisika senyawa 
haloalkana melalui model dan informasi dengan tepat dan benar. e) Siswa mampu 

menjelaskna sifat kimia senyawa haloalkana melalui model dan informasi yang diberikan 

dengan tepat dan benar. f) Siswa mampu menjelaskan kegunaan senyawa haloalkana 

berdasarkan model dan informasi yang diberikan dengan tepat dan benar.  g) Siswa dapat 

menuliskan langkah-langkah tatanama senyawa alkanol dan alkoksi alkana berdasarkan gugus 

fungsinya melalui model dan informasi dengan tepat dan benar. h) Siswa dapat menuliskan 

struktur senyawa alkanol berdasarkan nama senyawa dan model yang diberikan dengan tepat 
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dan benar. i)Siswa mampu menjelaskan sifat fisika senyawa alkanol dan alkoksi alkana 

melalui tabel dengan tepat dan benar. j)Siswa mampu menjelaskan sifat kimia senyawa 

alkanol dan alkoksi alkana melalui model dengan tepat dan benar. k) Siswa mampu 

menjelaskna kegunaan senyawa alkanol dan alkoksi alkana melalui model yang diberikan 

dengan tepat dan benar. 

b. Tahapdesign (Perancangan) 

Tahap yang dilakukan setelah penetapan konsep-konsep dan perumusan indikator serta 

tujun pembelajaran adalah merancang Lembar Kerja Siswa berbasis inkuiri terbimbing. Pada 

tahap ini dihasilkan LKS berbasis inkuiri terbimbing sesuai dengan struktur LKS dalam 

Depdiknas 2008 yang berisikan petunjuk penggunaan LKS, materi prasyarat, materi baru, KI, 

KD, indikator keberhasilan, tujuan pembelajaran, orientasi serta informasi pendukung, model, 

pertanyaan kunci, latihan dan soal evaluasi
[9]

. Selanjutnya, Lembar Kerja Siswa berbasis 

inkuiri terbimbing di uji validitas dan praktikalitasnya. 

c. Tahap develop (Pengembangan) 

Tahap develop ini bertujuan untuk menghasilkan LKS berbasis inkuiri terbimbing 

untuk materi haloalkana, alkanol dan alkoksi alkana yang telah direvisi berdasarkan masukan 

dari validator, sehingga didapatkan suatu perangkat yang dapat digunakan dalam penelitian. 

1). Uji Validitas LKS 

Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis inkuiri terbimbing yang telah selesai dibuat 

divalidasi oleh lima orang validator yakni 3 orang dosen kimia FMIPA UNP, 1 orang guru 

kimia SMAN 1 Koto XI Tarusan dan 1 orang guru kimia SMAN 7 Padang. Pemilihan lima 

orang validator ini didasarkan kepada pendapat Sugiyono (2010:177) yang menyatakan 

bahwa untuk menguji validitas konstruk instrumen, dapat digunakan pendapat ahli (judgment 

experts) yang jumlahnya minimal tiga orang
[10]

. 

Hasil validasi ahli (validator) ini dilakukan untuk mengungkapkan validitas isi, 

validitas konstruk, validitas kebahasaan dan validitas kegrafisan dari LKS berbasis inkuiri 

terbimbing untuk materi haloalkana, alkanol dan alkoksi alkanayang sudah dirancang. Hasil 

validasi LKS berbasis inkuiri terbimbing yang sudah dikembangkan seperti terlihat dalam 

Tabel 2. 

Tabel 2.Hasil penilaian validitas LKS oleh 5 orang validator 

No 

 

Aspek yang dinilai 

 

Rata-rata 

moment kappa 

Kategori 

kevalidan 

1 komponen isi 0,86 sangat tinggi 

2 komponen konstruk 0,85 sangat tinggi 

3 komponen kebahasaan 0,92 sangat tinggi 

4 komponen kegrafisan 0,91 sangat tinggi 

 rata-rata 

momentkappakeseluruhan 

0,89 sangat tinggi 

 

Berdasarkan hasil validasi ahli terhadap LKS berbasis inkuiri terbimbing untuk materi 

haloalkana, alkanol dan alkoksi alkana diperoleh bahwa LKS memiliki kategori kevalidan 

sangat tinggi. Walaupun kevalidan LKS sangat tinggi, namun masih ada beberapa komponen 

yang harus diperbaiki. 

2). Uji PraktikalitasLKS 

Praktikalitas LKS berbasis inkuiri terbimbing dilihat dari keterpakaian produk 

menyangkut kepraktisan dan keterlaksanaan produk yang dikembangkan.Hasil praktikalitas 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.Data Penilaian Praktikalitas LKS Oleh Guru dan Siswa 

 

 
No

. 

Data 

Praktikalit

as 

Nilai rata-

rata 

moment 

kappa (k) 

Kategori 

kepraktisan 

1. Respon 

Guru 

0,92 Sangat 

Tinggi 

2. Respon 

Siswa 

0,88 Sangat 

Tinggi 
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Penilaian praktikalitas LKS berbasis inkuiri terbimbing untuk materi haloalkana, 

alkanol dan alkoksi alkana dengan kategori sangat tinggi. Dari hasil praktikalitas tersebut, 

maka LKS berbasis inkuiri terbimbing ini dapat diterapkan pada proses pembelajaran kimia di 

sekolah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan.1) Dihasilkan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) berbasis inkuiri terbimbing untuk materi haloalkana, alkanol dan alkoksi 

alkana melalui penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan4-D. 2) 

LKS yang dihasilkan memiliki Kategori kevalidan sangat tinggi dan kepraktisan sangat tinggi. 

 

 

REFERENSI 

Abidin, Yunus. 2014. Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013. 

Bandung: PT Refika Aditama. 

Hanson, David. M. 2005. Designing Process-Oriented Guided-Inquiry Activities. In Faculty 

Guidedbook: A Comprehensive Tool For Improving Faculty Performance, ed. S. W. 

Beyerlein and D. K. Apple. Lisle, IL: Pacific Crest. 

Bilgin, ibrahim. 2009. The Effects of Guided Inqury Instruction Incorporating, a Cooperative 

Learning Approach on University Studensts’ Achieevement of Acid and Bases 

Conceptss and Attitude Toword Guided Inqury Instruction. SRE, 4 (10): 1038-1046 

Meidina, Shavira Irham. 2014 Pengembangan Bahan Ajar dalam Bentuk LKS Berbasis 

Inkuiri terbimbing pada Materi Hidrolisis Garan untuk Pembelajaran Kimia Kelas XI 

Tingkat SMA/MA. Skripsi. Padang: UNP. 

Putri, Illona. 2014. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Inkuiri Terbimbing dalam 

bentukLKS untuk Materi Asam Basa Kelas XI SMA/MA.Skripsi. Padang: UNP. 

Najichah, Umi. 2015. Pengembangan LKS Ikatan Kimia Berbasis Inkuiri Terbimbing Kelas X 

MIA. Skripsi.Padang: UNP. 

Trianto. 2012. Model Pembelajaran Terpadu. Jakarta: Bumi Aksara. 

Boslaugh, Sarah dan Paul A. W. 2008. Statistics in a Nutshell, a desktop quick reference. 

Beijing, Cambridge, Famham, Köln, Sebastopol, Taipei,Tokyo: O’reilly. 



 

 

1935 

 

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Panduan Pengembangan Bahan Ajar. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 

Sugiyono. 2010.metode penelitian Pendidikan. Bandung:Alfabeta 



 

 

1936 

 

PENGGUNAAN KARTU PADA PEMBELAJARAN KOOPERATIDALAM 

PENCAPAIAN BELAJAR TUNTAS MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR( SPU ) DI 

SMA 

 

 

Addinul Adli
1)

 dan Maria Erna
2) 

1)Mahasiswa Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan 

Universitas Riau 

Email :Addinuladli@rocketmail.com 

 

 

ABSTRAK 

This research is an experimental research using post test planning with 

two classes as . It aims to increase students learning result 

achievement marked with learning aim achievement on periodic system 

of elements using card system in cooperative learning. 

After implementing the card system, it can be  seen thar there is an 

increase in students learning result.  It shown with students post test 

score that research completeness  in experiment class. 

Final tabulation result, with post test mark and data testing using t-

test, got the data : t-count = 1,7019  and t- table = 1,67.  It shows that 

the score for t-count > t-table score, it means that the hypothesis is 

acceptable, that is the use of card sytem in cooperative learning can 

achieve complete teaching and learning of periodic system of elements. 

 

Keywords:Card System ; Complet Learning ; Complete Learning Result ; Periodic System Of   

Elements 

 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat,  sering guru mengalami kesulitan dalam 

mengajarkan fakta dan konsep kepada siswa, guru selalu merasa kekurangan waktu untuk 

menyelesaikan materi yang harus disampaikan kepada siswa. Disisi lain guru dituntut agar 

mampu menuntaskan pelajaran seoptimal mungkin sesuai dengan tuntutan kurikulum. 

Permasalahan untuk menuntaskan pelajaran inipun ada kendalanya, yaitu tingkat daya serap 

siswa yang berbeda -  beda. Menurut Usman dan Lilis (1993) belajar tuntas adalah pencapaian 

taraf penguasaan minimal yang ditetapkan untuk setiap unit bahan pelajaran baik secara 

perorangan maupun kelompok.Dengan demikian guru harus dapat membimbing siswa untuk 

belajar efektif, sehingga dapat mencapai tujuan Pembelajaran. 

Pokok bahasan sistem periodik unsur, merupakan materi Pembelajaran yang tergolong 

kedalam materi kimia berupa uraian gambar dan symbol.Pada pelaksanaan PBM dan tinjauan 

dilapangan dari siswa yang sudah melalui materi ini, didapat gambaran bahwa siswa tersebut 

mengalami kesulitan untuk menentukan letak / posisi dari unsure dalam sistem periodik 

tersebut, akibatnya hasil belajar kimia siswa rendah. Guna memberikan pemahaman dan 

pencapaian yang memuaskan terhadap materi tersebut , dibutuhkan kiat-kiat khusus dalam 

memaparkan dan menyajikan materi SPU tersebut. Dengan demikian guru hendaknya 

mengusahakan agar siswa menaruh perhatian terhadap semua hal yang disampaikan selama 
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PBM. Guru harus mampu untuk memilih metode mengajar dan penggunaan alat-alat 

Pembelajaran yang relevan agar siswa terlibat seluruhnya dalam PBM. 

Pada materi SPU ini, unsure-unsur yang ada dapat dibuat dalam bentuk kartu-kartu 

lambang unsur.Kartu-kartu ini dapat digunakan untuk menyampaikan materi Pembelajaran 

dalam suatu permainan. Menurut Soekartawi (1995), permainan pada Pembelajaran masuk 

dalam metode simulasi, diantaranya dengan mempergunakan kartu. Dalam permainan ini 

akan memunculkan partisipasi aktif siswa untuk belajar, yang akan menjadikan siswa sebagai 

sumber belajar bagi sesama siswa. 

Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan memasukkan unsur permainan pada materi 

SPU dalam penelitian yang berjudul : “Penggunaan Sistem Kartu Pada Pembelajaran 

Kooperatif dalam Pencapaian Tujuan Pembelajaran Pada Materi Sistem Periodik Unsur (SPU) 

Kelas X di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota”. 

1.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

“Apakah dengan penggunaan sistem kartu pada pembelajaran kooperatif dapat mencapai 

tujuan pembelajaran dalam materi sistem periodik unsur dikelas X” 

 

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran melalui 

penggunaan kartu –kartu dalam sistem periodik unsur dikelas X 

 

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengetian, apresiasi 

dan keterampilan. Hasil belajar merupakan suatu kreatifitas dalam kecakapan kognitif, 

sehingga untuk menjadi kreatif dapat dipelajari melalui proses belajar mengajar. Hasil belajar 

dalam kecakapan kognitif itu mempunyai tingkatan. Adapun tingkatan yang dimaksud yaitu : 

a. Informasi non verbal 

b. Informasi fakta dan pengetahuan verbal 

c. Konsep dan prinsip 

d. Pemecahan masalah dan kreatifitas 

Dalam memcapai suatu hasil pembelajaran yang maksimal dan memuaskan, banyak 

sekali factor-faktor yang mempengaruhinya.Peserta didik sangat dipengaruhi sekali oleh 

beberapa faktor-faktor untuk mencapai hasil pembelajaran.Factor-faktor tersebut diantaranya 

adalah faktor dari dalam diri dan luar diri peserta didik. 

Agar proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan pembelajaran, kegiatan belajar 

mengajar harus efektif dan efisien. Untuk menciptakan keefektifan dan keefisienan belajar 

tentunya tidak lepas dari strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran.Sebaiknya guru 

menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi untuk menghindari kebosanan anak didik 

dalam belajar, dan dengan strategi yang bervariasi diharapkan dapat menarik perhatian siswa 

fokus terhadap materi pelajaran. 

2.2 Model Pembelajaran Kooperatif 

Strategi atau model adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Maksudnya dengan 

memanfaatkan strategi atau model secara akurat guru akan mampu mencapai tujuan 

pembelajaran karena secara umum strategi berfungsi sebagai suatu garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Strategi pembelajaran mencakup 8 unsur perencanaan, yaitu : 
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a. Komponen-komponen sistem yaitu guru, siswa baik dalam ikatan kelas/kelompok maupun 

perorangan yang akan terlibat dalam kegiatan belajar dan mengajar 

b. Jadwal pelaksanaan, format dan lama kegiatan telah dilaksanakan 

c. Tugas-tugas belajar akan dipelajari dan telah diidentifikasikan 

d. Materi/bahan belajar, alat pelajaran dan alat bantu mengajar yang disiapkan dan diatur 

e. Maksud dan karakteristik siswa telah diidentifikasikan 

f. Bahan pengait telah direncanakan 

g. Metode dan teknik penyajian yang telah dipilih 

h. Media yang akan digunakan 

Salah satu model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dikelas adalah strategi 

pembelajaran kooperatif.Pembelajaran kooperatif telah dikembangkan melalui riset ilmiah 

diberbagai Negara didunia, sehingga sisteamatikanya dapat diterapkan disemua tingkat 

pendidikan dan disemua mata pelajaran termasuk Ilmu Pengetahuan Alam.Model 

pembelajaran kooperatif telah dikembangkan dalam berbagai tipe variasi, diantaranya adalah 

Number Head Together, Think-Pair-Share, Group Investigation, Student Teams Achievement 

Devition, Teams Games-Turnament, Jigsaw dan sebagainya.Tipe pembelajaran tersebut 

memiliki penekanan yang berbeda tetapi semuanya masih dalam konsep regular dari 

pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja 

mengembankan interaksi yang saling asuh antarsiswa untuk menghindari ketersinggungan dan 

kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan.Pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk memahami konsep yang 

difasilitasi oleh guru. 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan setting kelompok-

kelompok kecil dengan memperhatikan keberagaman anggota kelompok sebagai wadah siswa 

bekerjasama dan memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan teman 

sebayanya, memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada 

waktu yang bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi teman yang lain. Jadi pembelajaran 

kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama diantara siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri : 

1. Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif 

2. Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah 

3. Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, budaya jenis 

kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar dalam tiap kelompok terdiri ras, suku, 

budaya dan jenis kelamin yang berbeda pula 

4. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok dari pada perorangan. 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran kelompok yang 

memiliki aturan-aturan tertentu.Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa 

membentuk kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan 

bersama.Dalam pembelajaran kooperatif siswa pandai mengajar siswa yang kurang pandai 

tanpa merasa dirugikan.Siswa kurang pandai dapat belajar dalam suasana yang 

menyenangkan karena banyak teman yang membantu dan memotivasinya. Siswa yang 

sebelumnya terbiasa bersikap pasif setelah menggunakan pembelajaran kooperatif akan 

terpaksa berpartisipasi secara aktif agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya. 

2.3 Konsep Belajar Tuntas 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku, akibat interaksi individu 

dengan lingkungannya. Perilaku yang dimaksud mancakup pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, sikap dan sebagainya. Alphandie (1984) mengemukakan belajar adalah aktifitas 
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yang menghasilkan perubahan pada individu murid, baik mengenai tingkat kemajuan dalam 

proses perkembangan, minat, penyesuaian diri dan segala aspek organisme pada umumnya. 

Untuk memperoleh dan menghasilkan perubahan yang diinginkan dibutuhkan teknik dan 

cara-cara penyampaian Pembelajaran, sehingga mampu melekat dalam diri siswa. 

Menurut ahli belajar modern Oemar Hamalik ( 1989), belajar adalah suatu bentuk 

pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara 

bertingkah laku berkat pengalaman dan latihan. Dengan demikian, belajar dapat disimpulkan 

sebagai perubahan tingkah laku untuk menuju kearah kemajuan berkat pengalaman dan 

latihan-latihan yang dilakukan.Untuk itu siswa tidak saja harus menerima apa-apa yang 

diberikan kepadanya tetapi harus aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. 

Kegiatan belajar ini dikatakan behasil bila dalam pelaksanaannya dapat mencapai 

tingkat ketuntasan belajar.Konsep belajar tuntas merupakan salah satu inovasi pendidikan 

yang bertujuan untuk meningkatkan usaha belajar guna mencapai tingkat tuntas (Warji, 

1985).Pengembangan teori belajar ini didasarkan atas penyataan bahwa tanpa mengikuti pola 

belajar tuntas hanya seperlima siswa yang dapat mencapai tingkat tuntas (Siswojo, 1985). 

Teori belajar ini didasarkan atas filsafat all can and will lear, artinya semua siswa dapat dan 

akan belajar sesuai dengan tuntutan yang diminta asal diberi waktu yang cukup dan perlakuan 

yang tepat. Selanjutnya guru dituntut konsekuensinya, agar dapat mengajar dengan baik 

Taraf penguasaan minimal perorangan mempunyai kriteria sebagai berikut : 

a. Mencapai 75% dari materi setiap bahasan dengan melalui penilaian formatif 

b. Mencapai 60% dari nilai ideal (10) yang diperoleh melalui hasil test subsumatif, 

kokurikuler atau nilai 6 pada rapor yang bersangkutan 

c. Mencapai taraf penguasaan minimal lebih atau sama dengan 80% dari jumlah siswa 

dalam kelompok yang bersangkutan telah memenuhi kriteria. 

Dua dari kriteria ini menjadi dasar penelitian ini, diantaranya penguasaan minimal (75% dari 

materi Pembelajaran yang menjadi nilai patokan dengan symbol µo. 

2.4 Strategi Belajar Tuntas dalam PBM 

Marshandi (1978) menyatakan sistem evaluasi belajar tuntas didasarkan atas tingkat 

penguasaan tujuan pembelajaran bagi pelajaran yang bersangkutan menggunakan PAP dan 

bukan PAN. Dengan demikian siswa bukan berkompetensi sesama siswa, akan tetepi 

ditentukan oleh nilai patokan. Dilain hal, Marshandi menjelaskan strategi belajar tuntas 

sebagai: 

strategi belajar tuntas menurut Marshandi 

 Konsep – konsep Teknik – teknik  

a. Susunlah Pembelajaran secara sistematik 

: Pembelajaran harus memberikan 

jembatan diantara anak dan sasaran 

1. Sesuaikan Pembelajaran dengan sasaran 

2. Sesuaikan Pembelajaran dengan anak 

didik 

 

 

 

Dasarkan Pembelajaran atas sasaran 

TPK 

Sediakan metode (sistem kartu) 

b. Rumuskan sasaran tujuan intruksional 

umum dan TPK 

Merencanakan dulu Pembelajaran 

untuk penguasaan tuntas 

c. Berikan pertolongan yang tepat dalam 

mengajar 

1. Memonitor belajar siswa secara 

periodic 

2. Membetulkan kesukaran belajar setelah 

muncul 

 

 

Rumuskan dan nyatakan tingkat 

penguasaan tuntas secara konkret 

d. Berikan waktu belajar yang tepat, 

kwalitas, kwantitas 
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 Konsep – konsep Teknik – teknik  

e. Variasikan bagaimana dan berapa lama 

setiap siswa diberikan pelajaran sesuai 

dengan keperluannya 

Mengajarkan untuk penguasaan 

tuntas secara konkret 

f. Susunlah menurut tingkat penguasaan 

tuntas 

Susun berdasarkan standar 

kemampuan untuk penguasaan 

secara tuntas 

g. Lakukan evaluasi Penataan kembali rencana 

Pembelajaran 

 

2.5 Metode dan Tujuan Pembelajaran 

2.5.1 Metode Pembelajaran  

Dalam memililh suatu metode Pembelajaran, guru harus selektif dalam memilih 

metode yang akan digunakan. Metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar harus 

disesuaikan dengan tujuan, pengetahuan, latar belakang anak dan kondisi belajar. Dengan 

demikian keberhasilan suatu metode sangat ditentukan oleh guru itu sendiri dalam proses 

penerapannya. Seiring dijumpai penerapan suatu metode tidak efektif ditangan seorang guru, 

namun ditangan guru lainnya penerapan tersebut lebih baik dan efektif.Dengan demikian 

sangat sulit untuk menentukan metode terbaik untuk suatu Pembelajaran.Agar tidak terjadi 

penyimpangan dari tujuan yang diharapkan, guru hendaknya dapat memperhatikan beberapa 

syarat dalam metode mengajar. Jusuf Djajadisastra (1985) mengemukakan syarat dalam 

mempergunakan metode yaitu metode harus dapat : 

1) Membangkitkan motif, minat dan gairah belajar murid 

2) Menjamin perkembangan kegiatan kepribadian murid 

3) Memberi kesempatan bagi ekspresi yang kreatif dari kepribadian murid 

4) Meransang murid untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi 

(pembaharuan) 

5) Mendidik murid dalam teknik belajar sendiri cara memperoleh pengetahuan melalui 

usaha sendiri 

6) Meniadakan Pembelajaran yang bersifat verbalitas dan menggantikannya dengan 

pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan  

7) Menanamkan dan mengembalikan nilai-nilai dan sikap-sikap utama yang diharapkan 

dalam kebiasaan, cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari 

8) Membimbing murid agar pada akhirnya mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab. 

2.5.2 Tujuan Pembelajaran  

Proses belajar mengajar atau Pembelajaran adalah interaksi siswa dengan lingkungan 

belajar yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan Pembelajaran. Menurut Nana 

Sudjana (1989), tujuan Pembelajaran pada dasarnya adalah diperolehnya bentuk perubahan 

tingkah laku baru pada siswa, sebagai akibat dari proses belajar mengajar. Disamping 

perubahan tingkah laku, tujuan Pembelajaran juga berguna untuk peningkatan pemahaman 

siswa, seperti yang dikemukakan oleh Nasution (1995), mengajar adalah menanamkan 

pengetahuan dan menyampaikan kebudayaan kepada anak.Tujuan Pembelajaran menurut 

Nasution ini adalah adanya penguasaan pengetahuan dan materi Pembelajaran oleh siswa. 

Dalam proses belajar mengajar yang dilakukan, penguasaan materi Pembelajaran 

menjadi suatu tolak ukur melalui test pada akhir pelajaran. Usman dan Lilis (1993) 

mengemukakan, test yang diberikan adalah untuk mengetahui, mengukur dan menentukan 

kemajuan prestasi belajar siswa serta menunjukkan kemampuan dan keberhasilan siswa dalam 

mencapai tujuan Pembelajaran dari belajar yang dilakukannya. 

Dari penjelasan tujuan Pembelajaran diatas dan dihubungkan dengan penelitian ini, 

tujuan Pembelajaran yang diharapkan adalah siswa memperoleh pemahaman konsep-konsep 
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atau materi Pembelajaran dengan hasil yang memuaskan dalam waktu yang ralatif 

singkat.Perolehan hasil belajar yang baik tidak terlepas dari tuntas tidaknya materi pelajaran 

disampaikan.Ketuntasan ini tidak hanya tanggung jawab guru saja, dan bukan tanggung jawab 

siswa saja, tetapi merupakan tanggu jawab guru dan siswa secara bersamaan.Walaupun 

demikian, siswa harus lebih aktif melakukan kegiatan belajar dibandingkan aktifitas guru 

menyampaikan materi Pembelajaran. 

 

2.6 Sistem Kartu dalam Sistem Periodik Unsur 

Dalam pelaksanaannya sistem kartu ini merupakan bagian dari metode mengajar yang 

terfokus dalam metode simulasi. Soekartawi (1995) menyatakan, simulasi merupakan cara 

lain yang efektif untuk memberikan bahan ajar tertentu, untuk targeti group (kelompok 

sasaran) tertentu, yang sekiranya memerlukan waktu yang efektif untuk memahami bahan ajar 

yang sesuai dengan tujuan Pembelajaran, dengan cara simulasi hal itu dapat diatasi. 

Metode simulasi dalam hal ini sistem kartu merupakan suatu permainan yang 

memerlukan konsentrasi dan daya ingat.Menurut Ruseffendi (dalam Restianto, 1999) 

permainan dapat dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran daerah kognitif tingkat 

tinggi.Dalam penyajian materi pelajaran dengan permainan, dapat memancing minat siswa 

untuk belajar. 

Jika dilihat materi pelajaran kimia yang terdiri dari hitungan, teori dan gambar, khusus 

system periodik unsur merupakan materi jenis teori dan gambar.Dalam penyajian materi 

berbentuk teori perlu kiat khusus agar tidak terjadi kebosanan dan kemalasan dari siswa untuk 

mempelajarinya.Untuk itu sistem kartu yang termasuk kedalam bentuk permainan dapat 

dilakukan. Menurut Udhma ( 1994 ), jika timbul kemalasan dan kebosanan dalam belajar 

tidak dilarang mengadakan penyegaran, sehingga dapat kembali memusatkan perhatian dan 

ingatan kepada pelajaran. Permainan sering kali hanya untuk rekreasi namun sebetulnya tidak 

sesederhana itu, sebab permainan mempunyai muatan sendiri. Permainan merupakan suatu 

cara untuk mencapai suatu penemuan, banyak penemuan yang besar diawali dengan sebuah 

permainan. 

 

METODE PENELITIAN 

b. Tempat dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota   

c. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pra-eksperimental, menggunakan sistem the one 

shot case study. Dalam rancangan ini satu kelompok dikenai perlakuan tertentu, lalu 

dilakukan pengukuran terhadap variable tersebut ( Sumadi, 1993 ). 

Adapun prosedur pelaksanaan dari rancangan ini adalah : 

1) Dipilih kelas eksperimen secara acak 

2) Melakukan eksperimen ( perlakuan ) dengan penggunaan sistem kartu dalam proses 

belajar mengajar dengan metode simulasi ( permainan )  

3) Memberikan posttest, untuk mengukur mean prestasi belajar setelah subjek mendapat 

perlakuan 

4) Terhadap data yang diperoleh, dilakukan uji statistic untuk menentukan apakah 

perbedaan antara t dan µo signifikan. 

 

Tabel 4.Desain penelitian 

µo Treatmen Posttest 

7,5 X T 
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Keterangan : 

µo = nilai patokan untuk belajar tuntas 

X = perlakuan, penggunaan kartu dalam Pembelajaran 

T = hasil posttest 

 

3.3 Teknik pengambilan sampel  

3.3.1 Penentuan populasi 

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X SMAN 2 Bangkinang Kota 

3.3.2 Penentuan sampel 

Dari 4 kelas yang ada, diambil dua kelas secara acak.Dari dua kelas ini semuanya 

menjadi kelas eksperimen, tanpa kelas kontrol.Untuk itu homogenitas sampel tidak 

diperlukan. 

 

3.4 Tekhnik pengambilan data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan posttest yang diberikan 

setelah proses belajar mengajar dan perlakuan dilaksanakan.  

 

3.5 Kartu dan Penggunaanya 

3.5.1 Kartu  

Bentuk permainan kartu dalam sistem periodic ini adalah dengan menggunakan dua 

jenis kartu, yangterdiri dari : 

a. Kartu I, merupakan kartu – kartu dari 20 lambang unsur dalam sistem periodic, yaitu unsur 

dengan nomor atom 1 sampai 20 

Dalam kartu I ini berisikan : 

1). Nomor unsur 

2). Lambang Unsur 

3) Nama Unsur 

4) Massa Unsur  

5) Jumlah elektron dalam pengisian kulit unsur 

6) Sifat / wujud unsur ( padat, cair atau gas ) berdasarkan warna lambang unsur dalam 

penyusunan sistem periodik 

Bentuk – bentuk dari kartu I memiliki ciri 

Ukuran 8 cm x 8 cm dengan ketebalan 0,1 cm 

b. Kartu II, merupakan kartu –kartu yang berisikan pertanyaan dan perintah yang 

berhubungan dengan materi pelajaran. Ukuran kartu II ini adalah 5 cm x 7 cm dengan 

ketebalan 0.1 cm 

Dalam pelaksanaanya, kartu I merupakan alat yang digunakan untuk menjawab dan 

melaksanakan perintah kartu II. 

 

3.6 Penggunaan kartu dalam SPU 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, materi SPU merupakan materi kimia yang 

terdiri dari uraian gambar dan symbol.Untuk lebih memberikan tekanan dalam 

penyampaiannya, digunakan sejumlah kartu untuk memancing minat siswa agar lebih 

memperlihatkan dan menyimak materi pelajaran. Teknik dari penggunaan kartu dalam SPU 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Pertemuan I 

1. Kartu – kartu unsur yang dibuat diperlihatkan dan dijelaskan sifat unsure berdasarkan 

warna dari kartu tersebut ( padat, cair, dan gas ) 
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2. Menjelaskan secara singkat dan mendasar, tentang sejarah sistim periodik dari 

Dobereiner, Newlands, Mendeleyef dan Lothar Meyer, serta Moseley ( penyusunan 

sistem periodik modern yang terdiri dari perioda dan golongan ). Dalam penjelasan 

materi disampaikan cara dari masing – masing ilmuan dalam pengelompokkan unsur. 

3. Diberikan satu contoh dari teori pengelompokkan unsure – unsure dengan mengambil 

tiga kartu yang berurutan nomor. Dari tiga kartu tersebut, dibuktikan kebenaran dari 

teori Dobereiner, fungsi kulit dan electron untuk penentuan golongan dan perioda serta 

sifat unsur. 

4. Kartu yang kedua, berisikan pertanyaan dan perintah digunakan. Beberapa orang 

siswa diperintahkan untuk mengambil kartu II ini, dan menjawabnya dengan 

menggunakan kartu I. 

Contoh : 

 Kartu II    : Bagaimana terbentuknya hukum oktaf dari teori Newlands ! 

Kartu I : Siswa akan mengambil beberapa kartu I yang nomornya berurutan mulai 

dari yang paling kecil, kemudian disusun berdasarkan hukum oktaf, kemudian 

baru dijelaskan hubungan dari masing – masing unsur.  

Kartu II : Ambil Kartu I Na dan P. Tentukan perioda dan golongan kedua unsur 

tersebut ! 

Kartu I : Siswa akan mengambil kedua unsur tersebut, lalu menyebutkan kedudukan 

unsur tersebut didalam sistem periodik berdasarkan penyebaran electron 

dalam kulit atom yang terdapat didalam kartu I. 

5. Setelah tampil beberapa siswa, kemudian dilanjutkan penjelasan materi pelajaran 

tentang sifat unsur ( logam dan non logam ), serta jari – jari atom, energy ionisasi, 

afinitas electron dan elektronegatifitas yang dihubungkan dengan nomor atom, jumlah 

elektron, golongan dan perioda unsur. 

6. Penjelaskan materi diikuti dengan pembuktian menggunakan kartu unsur. Contoh, 

diambil kartu I dalam satu golongan Li dan Na, lalu dijelaskan jari – jari atom, energy 

ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan berdasarkan nomor atom Li dan Na 

yang terisi elektron. 

7. Kartu II kembali digunakan, dengan menunjuk beberapa orang siswa 

b. Pertemuan II 

Dalam pertemuan II merupakan pertemuan untuk pendalaman, materi melalui permainan 

kartu. Siswa akan dibagi menjadi delapan kelompok kecil. Dalam kelompok tersebut, 

siswa diwajibkan untuk membuat kartu I dan kartu II yang mengikuti bentuk dari kartu 

yang diberikan pengajar.Kedelapan kelompok itu kemudian dijadikan empat kelompok 

besar yang masing – masing terdiri dari dua kelompok kecil.Ke dua kelompok kecil itu 

saling berhadapan dalam suatu permainan. Kelompok kecil yang pertama akan 

menggunakan kartu II dari kelompok kecil kedua dan sebaliknya, sebagai patokan setiap 

kelompok menyediakan delapan kartu II dan 20 Kartu I. 

 

3.7 Skema / teknik pelaksanaan penelitian 

Secara ringkas penelitian ini dapat digambarkan pada skema berikut : 
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3.8 Tekhnik Analisa Data 

Dari penelitian yang telah dilakukan, pencapaian tujuan Pembelajaran ditinjau dari 

ketuntasan dalam belajar. Dari Kriteria tuntas belajar yang dikeluarkan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan ( 1980 ), terdiri dari tiga criteria, dua dari criteria tersebut 

menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Penguasaan minimal individu mencapai 75% dari materi Pembelajaran melalui penilaian 

formatif  

12 

11 

9 

8 

6 

4 

5 

6 

Pertem

uan 1 

Pengenalan dan 

Penjelasan bentuk kartu-

kartu 

Materi Pembelajaran  

S P U 

Sejarah SPU 
Sifat Unsur dan 

Kepriodikan unsur 

Penegasan Lewat kartu 

I 

Penggunaan Kartu II 

Pembentukan delapan kelompok 

kecil 

Penggunaan Kartu I 

4 Kelompok 

Kecil 

4 Kelompok 

Kecil 

Postest 

Analisis Data 

Interprestasi hasil 

analisis data 

Pertem

uan 2 

1 

2 

3 

6 

6 

7 7 

10 10 
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2. Mencapai taraf penguasaan minimal lebih atau sama dengan 80% dari jumlah siswa 

dalam kelompok yang bersangkutan telah memenuhi criteria. 

Berdasarkan kedua criteria tersebut, siswa dapat dikatakan tuntas belajar apabila : 

a. Dalam test yang dilakukan berhasil memperoleh skor 75 ( 7,5 ) dari materi Pembelajaran. 

Dari skor 75 atau nilai 7,5 itu nantinya akan menjadi nilai patokan dalam pengujian 

hipotesis yang menggunakan rumust-test dengan lambing µo 

b. Untuk skor 75 ( 7,5 ) terdapat lebih atau sama dengan 80% dari jumlah siswa yang ada. 

Setelah diperoleh data – data yang bersesuaian, hipotesis yang sudah diajukan diuji 

dengan menggunakan analisa statistic, yaitu menguji rata – rata µ uji satu pihak dengan uji t, 

pada signifikan taraf 5%. Uji t menurut Sudjana ( 1989 ) adalah : 
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Keterangan : 

x = nilai rata – rata dari posttest ( T ) 

S = simpangan baku / varians 

xi = tanda kelas / nilai tengah 

n = jumlah sampel yang digunakan 

fi = frekwensi xi 

µo = patokan nilai untuk belajar tuntas 

criteria pengujian didapat dari daftar distribusi t dengan dk = ( n - 1 ) dan peluang ( 1 – α ). 

Tolak hipotesis bila t – hitung kecil dari t1 – α dan terima hipotesis bila t – hitung besar dari 

ti – α. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian dan Pengolahan Data 

Setelah diberikan perlakuan penggunaan kartu pada Pembelajaran, dilanjutkan dengan 

pemberian posttest untuk melihat hasil belajar yang telah dilakukan.Data hasil posttest dapat 

dilihat pada lampiran pada lampiran 4. Secara garis besar, data tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

1. Skor nilai tertinggi adalah 90 

2. Skor nilai terendah 47,5 

3. Dari 67 orang siswa diperoleh nilai rata – rata 76,94 

4. Jarak skor nilai tertinggi dan terendah adalah 90 – 47,5 = 42,5 

Dari data posttest yang diperoleh, dapat dikelompokkan perolehan skor nilai sebagai 

berikut : 

Batasan skor nilai posttest siswa 

Skor Jumlah ( orang ) Persentase ( % ) 

41 -50 2 2.98 

51 – 60 3 4.48 

61 – 74 5 7.46 

75 – 80 34 50,75 

81 – 90 23 34.33 

4.2 Analisis Data 

Posttest merupakan penilaian akhir dari pelaksanaan perlakuan dalam satu materi 

pelajaran.Dalam posttest ini, yang terdiri dari soal – soal objektif dan essay diperoleh nilai 
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siswa seperti pada lampiran 4.Hasil analisis dari data posttest tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Hasil analisa data posttest 

Jumlah  

( n ) 
µ o Rata – rata ( X ) 

Varians  

( S ) 

67 
75 

 ( 7,5 ) 

76,94  

( 7,694 ) 
9,3308 

 

Dengan menggunakan rumus t-test, uji rata µ, uji satu pihak didapatkan harga t-hitung 

sebesar 1.7019, dengan harga t ( 1 – α ) = 1.66. 

 

4.3 Interprestasi hasil analisis data 

Dari hasil analisis data didapatkan nilai t – hitung = 1.7019 dan untuk t ( 1 – α ) pada 

signifikan 5% ( dk=67 ) adalah 1,66. Dari kedua nilai tersebut dapat diambil gambaran bahwa 

nilai t – hitung besar dari t ( 1 – α ) ( t – tabel ). Berdasarkan Kriteria ppengujian hipotesis, 

bila t – hitung > t – tabel ( 1.7019> 1,67 ) maka hipotesis dapat diterima, yaitu penggunaan 

sistem kartu dapat mencapai tujuan Pembelajaran dalam materi sistem periodik unsure di 

kelas 1. 

 

4.4 Pembahasan 

Berdasarkan hasil posttest yang telah dilakukan, dan data – data yang telah diperoleh 

menggambarkan keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaan PBM, 

materi SPU yang dilaksanakan dengan menggunakan metode simulasi memberikan dampak 

yang baik terhadap Pembelajaran. Disini terlihat adanya pengaruh metoda yang digunakan, 

bersesuaian dengan syarat – syarat metode yang diajukan oleh Jusuf Djajadisasra ( 1988 ), 

diantaranya metode itu diharapkan dapat membangkitkan minat siswa, motivasi dan keinginan 

untuk belajar. 

Pada teori belajar tuntas, hasil posttest yang memuaskan merupakan hal yang penting 

dalam PBM.Kenyataan ini disebabkan karena tanpa adanya ketuntasan belajar, guru merasa 

kesulitan untuk melanjutkan ke materi pelajaran berikutnya.Disamping itu, jika pola belajar 

tuntas ini diterapkan dapat mengatasi kesenjangan prestasi yang terjadi pada siswa dengan 

kategori cepat dan lambat. 

Dengan hasil posttest ini, terlihat adanya usaha pencapaian belajar kepada tahap 

belajar tuntas, ditandai dengan adanya ketercapaian syarat atau kriteria dari belajar 

tuntas.Kriterianya adalah pencapaian skor nilai siswa minimal 75 dan lebih dari 80% siswa 

memperoleh skor minimal atau lebih. Dari data posttest ( tabel 4 ) lebih dari 85% siswa 

memperoleh skor minimal atau lebih, sehingga terpenuhi syarat untuk belajar tuntas.  

Berdasarkan hasil posttes yang diperoleh, dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, 

yaitu : 

1) Siswa yang memperoleh penguasaan materi kurang dari 75%, sebanyak 10 orang dalam 

kategori belum belajar tuntas dan harus mendapat perbaikan 

2) Siswa yang memperoleh penguasaan materi sama atau lebih dari 75% sebanyak 57 

orang dan memenuhi criteria belajar tuntas. 

Pada kategori I, siswa harus mendapat bantuan khusus setelah ditemukan faktor – 

faktor penyebab kesulitan belajarnya, baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal.Untuk 

10 orang siswa pada kategori I ini, faktor penyebab kesulitan belajar paling nyata adalah 

kelemahan fisik, kecerdasan dan keinginan belajar yang kurang, untuk itu perlu diberikan 

bantuan.Bantuan tersebut haruslah benar – benar optimal sehingga siswa dapat berkembang 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya.Bantuan tersebut dapat berupa kegiatan individu 

seperti membaca, meringkas, menyelesaikan tugas ataupun dalam bentuk pekerjaan rumah. 
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Dengan demikian diharapkan siswa dalam kategori I ini dapat mencapai taraf penguasaan 

seperti rekan sekelasnya ( Kategori II ), inilah yang dikenal dengan kegiatan korelatif ( 

remedial teaching ). Untuk siswa pada kategori II, yang telah masuk dalam kategori tuntas 

belajar, baik tuntas individu maupun tuntas kelompok.Dengan demikian siswa dalam kategori 

II ini dapat diberikan perngayaan atau kegiatan tambahan baik berupa pendalaman materi 

maupun melanjutkan ke materi pelajaran berikutnya. 

Secara garis besar siswa dalam kelompok / kelas tersebut dapat dikatakan telah 

memenuhi criteria belajar tuntas ( 80% dari jumlah siswa tepatnya 85,08% ) dan dapat 

dilanjutkan untuk membahas satuan bahasa atau materi Pembelajaran berikutnya. Tetapi bila 

tidak mencapai jumlah 80% baru dilakukan kegiatan korelatif ( remedial teaching ). 

Disamping pencapaian tuntas belajar ini, permainan dapat menjadi angin segar bagi 

siswa. Pada mulanya siswa merasa materi kimia sangat sulit dan rumit ( tinjauan dari 

beberapa orang siswa ), dengan permainan akhirnya menjadi suatu hal yang mengasikkan dan 

menggembirakan, yang akhirnya dapat memancing minat siswa untuk belajar. Kenyataan ini 

membuktikan metode simulasi yang menyatakan bahwa permainan merupakan cara lain untuk 

penyampaian objek langsung dan digunakan untuk pencapaian tujuan Pembelajaran daerah 

kognitif tingkat tinggi dalam penyampaian dan kegiatannya dapat memancing minat siswa 

untuk belajar. 

 

KESIMPULAN 

1. Simpulan 

Dari penelitian yang dilakukan, dapat penulis simpulkan hal sebagai berikut : 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa sistem kartu dalam metode simulasi dapat 

membantu siswa guna mencapai Pembelajaran, dan efisien waktu pada materi sistem periodic 

unsure yang termasuk materi kimia berupa uraian, gambar dan symbol. Tujuan Pembelajaran 

yang dicapai adalah 85% siswa mampu memperoleh nilai minimal atau lebih dari skor 75 ( 

nilai 7,5 ) dan meningkatkan nilai rata – rata kelas. Dengan demikian sistem kartu efektif 

digunakan dalam materi SPU, dibuktikan dengan uji hipotesis yang diperoleh ( t – hitung > t – 

tabel ). 

2.Saran  

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, diharapkan : 

Untuk mengetahui keefektifan sistem kartu guna mencapai tujuan Pembelajaran dalam materi 

kimia berupa uraian, gambar dan symbol lainnya ( selain SPU ), dapat dijadikan sebagai 

bahan kimia / bahasan bagi guru dan peneliti, guna meninjau lebih jauh penggunaan sistem 

kartu ini dalam materi kimia.  

 

 

REFERENSI 

Alpandie Imansyah, 1984. Didaktik metodik pendidikan umum.Penerbit Usaha Nasional, 

Surabaya 

Dep. P dan K, 1980.Pedoman mengajar di SMA. Jakarta  

____________ , 1996. Proyek alat-alat IPAdan PKG. Direktorat pendidikan menengah 

umum, Jakarta  

Hiskia Achmad, M.S Tupamalu, 1988. Struktur atom, struktur molekul, sitem periodic. 

Jurusan kimia, FMIPA ITB Bandung 



 

 

1948 

 

Jusuf Djajadisastra, 1985. Metode – metode mengajar.Penerbit Angkasa Bandung. 

Keenam.Klein felter. Wood ( A. hadyana. P), 1991. Kimia untuk Universitas. Penerbit 

Erlangga, Jakarta  

Marshandi.W, 1978.Mastery learning; suatu inovasi pendidikan dan prospek 

pelaksanaannya. Departemen P&K, Jakarta. 

Muchtar Luthfi, 1998. Pendidikan penelitian makalah skripsi.UNRI Press, Pekanbaru 

Nasution, S, 1995. Didaktik azaz – azaz mengajar. Bumi Pustaka, Jakarta. 

Oemar Hamalik, 1989. Metodologi Pembelajaran ilmu pendidikan berdasarkan pendekatan 

kompetensi. Penerbit Mandar Maju, Bandung. 

Restianto, 1999.Aplikasi teka-teki silang dalam Pembelajaran kimi pada pokok bahasan 

beberapa golongan unsure dalam sistem periodic unsur untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas III IPA SMUN 5 Pekanbaru (skripsi). FIKP UNRI, Pekanbaru 

(tidak diterbitkan) 

Roestiyah N.K, 1998. Strategi belajar mengajar. Bina Aksara, Jakarta  

Siswojo, 1985.Belajar tuntas. Erlangga, Jakarta  

Soekartawi, 1995, meningkatkan efektivitas mengajar. 

 

 



 

 

1949 

 

MENINGKATKAN DAYA INGAT PESERTA DIDIK MELALUILKS ELEKTRONIK 

BERBASIS PAGEFLIP 3D PADA MATERI IKATAN KIMIA 

 

 

YANTI 

Mahasiswa Program Magister Pendidikan Kimia  

Universitas Jambi 

yanti.faizi@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan daya ingat peserta didik 

kelas X SMK-PP Negeri Jambi melalui penggunaan LKS 

ELEKTRONIK berbasis Page flip 3D. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara langsung oleh peneliti 

selaku guru bidang studi kimia di SMK-PPN Jambi. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas X Hortikultura 1, yang terdiri dari  23 orang 

laki-laki dan 14 orang  perempuan. Objek dalam penelitian ini adalah 

daya ingat.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes 

perbuatan.Data penelitian dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif.Target dari hasil penelitian ini yaitu peningkatan daya ingat 

peserta didik dengan kriteria sangat baik minimal mencapai 81%. 

Pada kondisi awal, daya ingat anak diperoleh hasil rata-rata 

sebanyak 59,5%. Setelah dilakukan tindakan pada Siklus I, 

peningkatan daya ingat diperoleh hasil rata-rata sebanyak 71%. 

Penelitian ini dihentikan sampai Siklus II karena telah memenuhi 

kriteria indikator keberhasilan dengan hasil rata-rata mencapai 

hingga 98,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan LKS Elektronik Berbasis Pageflip 3D yang dijelaskan 

melalui gambar, animasi, video dan audio dapat meningkatkan daya 

ingat. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan LKS 

Elektronik pageflip 3D yaitu (1) memnampilkan LKS Elektronik 

pageflip 3D materi ikatan kimia sesuai dengan rencana kegiatan 

harian yang telah penulis buat ; dan (2) menutup LKS Elektronik 

pageflip 3D,lalu mengajak siswa untuk menyebutkan kembali 

informasi dalam LKS Elektronik yang telah ditampilkan serta 

memberi tugas merancang dan menempel gambar pada lembar tugas 

yang telah disediakan. 

 

Kata Kunci: Daya Ingat, LKS Elektronik Berbasis Pageflip 3D, Ikatan Kimia, Peserta  

Didik Kelas X 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu  kebutuhan yang dipenuhi oleh setiap manusia. 

Dengan adanya pendidikan dapat mengembangkan potensi diri maupun memberdayakan 

potensi alam dan lingkungan untuk kepentingan hidup manusia yang beriringan dengan 

perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).Pada bidang pendidikan 

atau bidang pembelajaran Undang-Undang nomor 14/2005 tentang guru dan dosen 



 

 

1950 

 

menyatakan bahwa setiap guru harus dapat memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang 

besar pada berbagai aspek termasuk dalam pendidikan atau proses pembelajaran. Pada proses 

pembelajaran, komputer telah dilibatkan sebagai sarana pembelajaran yang memiliki peran 

sebagai media pembantu atau penunjang dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan 

teknologi (seperti software yang telah banyak diciptakan) untuk memudahkan dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran (Sanaky, 2009). 

Dengan TIK pembelajaran dapat dilakukan melalui audio, visual maupun audio-visual. 

Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional, pembelajaran interaktif dengan TIK memiliki beberapa keuntungan, yaitu 

mampu meningkatkan minat siswa, kecepatan siswa dalam menguasai konsep yang dipelajari, 

dan retensi (daya ingat) yang lebih lama. Dengan demikian, TIK dapat menciptakan iklim 

belajar yang efektif bagi siswa yang lambat, tetapi juga dapat memacu efektivitas belajar bagi 

siswa yang lebih cepat (Sutrisno, 2012). 

Ada begitu banyak karya-karya baru hasil dari perkembangan teknologi saat ini, begitu 

pula yang terjadi di bidang pendidikan yang  memperkenalkan bahan ajar dalam bentuk 

multimedia. Bahan ajar multimedia adalah media pembelajaran yang berbasis teknologi 

multimedia (Asyhar, 2010). 

Salah satu software yang dapat di gunakan untuk membuat bahan ajar multimedia 

yang interaktif dan inovatif, mudah digunakan serta dapat menggabungkan beberapa media di 

dalam nya baik audio maupun visual adalah software 3D Pageflip Professional. 

Berdasarkan pengamatan dengan guru bidang studi Kimia SMK-PPN  Jambi pada 

tanggal 10 April 2015 di peroleh informasi bahwa bahan ajar yang di gunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran berupa buku teks dan buku referensi. Fasilitas yang tersedia di 

sekolah untuk penggunaan bahan ajar dan  pembelajaran berbasis komputer telah memadai 

seperti jumlah komputer setengah dari jumlah rombongan belajar, sekolah ini telah dilengkapi 

fasilitas meliputi sarana dan prasarana pendukung Information Communication and 

Technology (ICT) yang memadai seperti komputer, Liquid Crystal Display Projector (LCD 

projector) dan jaringan internet,  namun pemanfaatan media tersebut belum maksimal. Karena 

pemanfaatan media yang belum maksimal, perlu adanya peningkatan peranan media 

khususnya ICT di sekolah yang nantinya dapat menunjang materi yang akan diajarkan 

menjadi lebih menarik sehingga dapat meningkatkan respon belajar siswa. Dengan fasilitas 

yang tersedia di sekolah diharapkan guru dapat mengembangkan bahan ajar multimedia yang 

menarik serta memanfaatkan media dan fasilitas internet. 

Ilmu kimia bermain dalam tiga dunia, yaitu makroskopis, dunia lambang atau simbolik 

dan dunia mikroskopis.Dunia makroskopis adalah dunia nyata, baik dari kehidupan sehari-

hari, industry maupun laboratorium. Pada umumnya, pemahaman suatu konsep akan lebih 

baik jika kita mulai dari dunia makroskopik, yaitu sesuatu yang dapat diamati oleh peserta 

didik dalam kehidupan sehari-hari, atau sesuatu yang dapat kita tunjukkan melalui 

demonstrasi atau percobaan. Berangkat dari konteks makro, barulah kita masuk kedalam 

dunia lambang atau simbolik, yaitu rumus-rumus kimia. Pemahaman siswa akan lebih 

lengkap lagi apabila mereka dapat mengamati proses yang terjadi pada tingkat mikroskopis, 

misalnya melalui animasi/simulasi komputer. 

Pada materi ikatan kimia guru harus mendemonstrasikan tentang bagaimana ikatan terjadi 

dalam suatu senyawa yang mengelompokkan ikatan kimia kedalam beberapa jenis ikatan dan 

biasanya dilakukan ilustrasi menggunakan gambar untuk mengambarkan bagaimana ikatan 

terjadi serta untuk mengetahui konsep dari terbentuknya ikatan kimia ini. Untuk itu perlunya 

suatu media pembelajaran yang mampu menggambarkan proses terbentuknya ikatan kimia. 
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Peserta didik sekolah menengah atas atau yang sederajat memiliki ciri-ciri yang oleh 

para ahli sering digolongkan sebagai ciri-ciri individu yang kreatif. Indikator individu yang 

kreatif antara lain memiliki rasa ingin tahu yang besar, senang bertanya, imajinasi yang 

tinggi, minat yang luas, tidak takut salah, berani menghadapi resiko, bebas dalam berpikir, 

senang akan hal-hal baru dan sebagainya ( Uno hamzah B, 2009) 

Patanjali (dalam Rahayu Reni Tri, 2014) berpendapat bahwa, melalui pengalaman, 

informasi yang disimpan dalam benak itu disebut daya ingat. Bimo Walgito dalam Rahayu 

Reni Tri juga  mengatakan bahwa, ingatan merupakan alih bahasa dari memory, di samping 

ada yang menggunakan istilah ingatan ada pula yang  menggunakan istilah memori sesuai 

dengan ucapan dari memory. DePorter, Reardon, & Singer-Nourie (2005: 175), mengatakan 

bahwa cara yang baik untuk membantu mengingat perkataan dan bacaan dan meningkatkan 

pemahaman terhadap materi yaitu dengan LKS Elektronik berbasis pageflip 3D. Dari 

pendapat-pendapat tersebut, maka usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

kurangnya kemampuan mengingat materi pembelajaran pada peserta didik kelas X SMK-PPN 

Jambi yaitu dengan menggunakan LKS Elektronik pageflip 3D. LKS Elektronik berbasis 

Pageflip 3D 

Berdasarkan observasi atau pengamatan yang telah peneliti lakukan di SMK-PP 

Negeri Jambi, dapat dijelaskan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru bidang studi 

masih kurang memanfaatkan penggunaan media pembelajaran yang beragam dan hanya 

mengajak anak untuk mengahafal materi. Guru memberi materi pembelajaran tanpa 

memperlihatkan media. Selain itu guru juga tidak melakukan variasi cara penyampaian materi 

pembelajaran kepada peserta didik atau sering hanya menyampaikan dengan lisan. Peneliti 

mengetahui bahwa peserta didik kelas X SMK-PPN Jambi  memiliki masalah daya ingat yang 

kurang, hal itu terbukti saat guru mengajak anak untuk menghafal beberapa nama unsur  

dengan menyebutkan 10 nama unsur saja tanpa memberi lambang unsur maupun contoh unsur 

yang berikatan , misalnya untuk menjelaskan tentang unsur besi  guru memperlihatkan 

gambar teralis. Guru menunjuk beberapa anak untuk maju di depan kelas untuk mengulangi 

menyebut nama-nama unsur seperti yang telah dilakukan guru, namun pada kenyataannya 

anak mengalami kelupaan. Dari kegiatan menghafal tersebut, anak hanya berpikir abstrak atau 

meraba-raba dan terus menghafal materi. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud menerapkan LKS elektronik 

berbasis pageflip 3D untuk mengatasi masalah kesulitan daya ingat peserta didik.Penelitian 

ini dilakukan secara mandiri oleh peneliti selaku guru bidang studi. Guru bidang studi kimia 

yang lainnya sebagai kolaborator. Kolaborasi diwujudkan untuk menyamakan pemahaman, 

kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan, dan melahirkan kesamaan 

tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya ingat anak didik. 

 

METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan 

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Penelitian tindakan kelas adalah 

proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri untuk 

memecahkan masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi 

nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut (Wina Sanjaya, 2011: 26). 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri selaku guru bidang studi kimia di SMK-PPN 

Jambi berkolaborasi dengan guru bidang studi kimia yang lain. Kolaborasi diwujudkan untuk 

menyamakan pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan dan 

melahirkan kesamaan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya ingat anak. 
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B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMK-PPN Jambi yang beralamat di Jalan lintas Jambi-

Muaro Bulian KM.36.Letak sekolah tersebut berada di luar Kota Jambi, dekat dengan sawah, 

dan pemukiman warga, serta mudah untuk dijangkau.Kondisi sekolah nyaman untuk 

pembelajaran, sebab ruang belajar dan praktek tidak banyak kendaraan yang lalu lalang di 

dekat sekolah sehingga pembelajaran di kelas berlangsung cukup baik.Ruang kelas cukup luas 

dan halaman sekolah yang luas.Waktu penelitian dilakukan selama kurun waktu bulan 

Februari hingga maret Tahun Ajaran 2016/2017. Selama waktu penelitian tersebut, peneliti 

berdiskusi dengan guru bidang studi kimia yang lain mengenai pembuatan RKH untuk 

penggunaan LKS Elektronik, membuat dan menyiapkan kisi-kisi tes perbuatan, serta 

menganalisis perkembangan daya ingat peserta didik. Peneliti menggunakan instrumen 

lembar tes perbuatan untuk mengambil data, yaitu mengumpulkan tugas peserta didik untuk 

dikaji. 

C.  Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini ialah peserta didik  kelas X Hortikultura 1 dengan jumlah 

siswa 37 anak, yang terdiri dari 24 anak perempuan dan 13 anak laki-laki dengan rentang usia 

12-17 tahun. Objek dalam penelitian ini adalah daya ingat peserta didik SMK-PPN Jambi. 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah model Kemmis dan Mc 

Taggart (dalam Suwarsih Madya, 1994: 25), yang meliputi kegiatan menyusun rencana 

tindakan, bertindak, observasi, refleksi, dan merancang tindakan selanjutnya. 

Penelitian model Kemmis dan Mc Taggart, dapat dijelaskan dalam bentuk gambar 2.1 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Siklus Proses Penelitian Tindakan (Suwarsih Madya, 1994 : 25) 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 2 

kali pertemuan.Setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi.Sehingga satu siklus adalah dari tahap penyusunan rancangan 

sampai dengan refleksi atau evaluasi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Suharsimi Arikunto (2005: 101) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah 

alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan jenis tes prestasi atau achievement test, yaitu menurut Suharsimi Arikunto 

(2002: 128) menyatakan bahwa tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian anak setelah 

mempelajari sesuatu.Tes prestasi tersebut dilakukan dalam bentuk tes perbuatan.Suharsimi 

Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar (2004: 87) menjelaskan bahwa tes perbuatan yaitu 

tes yang dilaksanakan dengan jawaban menggunakan perbuatan atau tindakan. Tes perbuatan 

dilakukan oleh peneliti untuk mengambil data tentang daya ingat anak akan gambar dan nama 

gambar pada LKS elektronikyang telah ditayangkan. Kegiatan tes dilakukan setelah guru 

kelas menampilkan LKS elekronik pada layar monitor  kepada peserta didik untuk 

mengetahui peningkatan daya ingat peserta didik kelas X SMK-PPN Jambi, dengan bentuk 
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perilaku peserta didik dapat mengingat jenis-jenis ikatan yang dijelaskan dalam LKS 

Elektronik. Caranya yaitu guru meminta anak untuk mengisi lembar kerja yang telah 

ditampilkan kepada peserta didik, dengan cara anak mengambil  potongan gambar atom-atom 

dengan elektron valensinya yang berbeda yang sudah tersedia di tengah meja, kemudian anak 

mengoleskan lem pada tiap potongan gambar tersebut dan menempelnya pada lembar tugas 

sesuai penjelasan dari guru. Kemudian peneliti melakukan penilaian untuk mengetahui daya 

ingat peserta didik. 

F. Prosedur Tindakan 

Adapun rancangan penelitian dalam pelaksanaan pada 2 siklus, berikut dijelaskan 

sebagai berikut: 

1.      Perencanaan 

a. Peneliti dan guru bidang studi kimia berdiskusi membuat 3 RKH (Rencana Kegiatan 

Harian) untuk 3 pertemuan tatap muka dengan tema pada pertemuan pertama yaitu kestabilan 

atom dengan subtema pembentukan ion dan penggunaan pasangan elektron secara bersama. 

Pada pertemuan kedua yaitu dengan tema ikatan ion ( pembentukan ikatan ion dan sifat 

senyawa ion). Pada pertemuan ketiga dengan tema ikatan kovalen (Pembentukan ikatan 

kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Setiap RKH memuat kegiatan atau penugasan dari 

topik yang ditampilkan pada LKS Elektronik  untuk meningkatkan daya ingat peserta didik. 

b. Peneliti menyiapkan LKS Elektronik yang disusun oleh Dedy Surya Pratama, dan 

ditampilkan  pada pertemuan pertama yaitu dengan tema kestabilan atom sebagai topik awal 

LKS Elektronik,  pertemuan kedua yaitu dengan tema ikatan ion berupa animasi pembentukan 

ikatan ion dan pertemuan ketiga yaitu dengan tema ikatan kovalen yang juga dalam bentuk 

tampilan animasi.  

c. Peneliti menyiapkan instrumen tes perbuatan dalam bentuk panduan tes untuk mengungkap 

daya ingat peserta didik. 

2.      Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I yaitu 2 kali pertemuan tatap muka di dalam kelas 

pada saat kegiatan pembelajaran dengan peneliti sebagai guru pelaksana tindakan sekaligus 

sebagai observer. Langkah-langkah dalam pembelajaran dengan LKS Elektronikyaitu: 

a)    Memilih topik untuk LKS Elektronik yaitu LKS Elektronik ikatan kimia yang disusun 

oleh Dedy Surya pratama. 

b)  Guru menjelaskan beberapa penekanan terhadap konsep dalam tampilan yang disajikan, 

melakukan tanya jawab dengan peserta didik tentang kestabilan atom dengan membentuk 

ion positif, ion negatif untuk mencapai kestabilannya atau pemakaian elektron secara 

bersama. 

Adapun tahap-tahap kegiatan pembelajaran dengan LKS Elektronikdalam penelitian ini yaitu: 

1) Guru menampilkan LKS Elektronikkepada peserta didik, lalu menanyakan bagaimana cara 

atom mencapai kestabilan seperti yang disajikan pada LKS elektronik untuk mengetahui 

kemampuan anak dalam menangkap informasi. 

2) Guru memberikan penekanan-penekanan terhadap beberapa konsep yang sangat kursial 

bagi pemahaman konsep bagaimana atom membentuk  ion positif, ion negative untuk 

mencapai kestabilannnya dan mamakai elektron secara bersama, kemudian meminta anak satu 

per satu untuk menperagakan kembali tahap-tahap pembentukan ionuntuk mengetahui 

kemampuan anak dalam mengingat atau menyebutkan kembali informasi yang telah 

dijelaskan oleh guru. Caranya yaitu guru meminta anak untuk mencocokan gambar-gambar 

atom dengan elektron valensi yang telah diberikan kepada peserta didik, dengan cara anak 

merangkai  potongan gambar yang sesuai dengan atom-atom yang akan membentuk ikatan 

ion yang sudah tersedia di tengah meja, kemudian anak mengoleskan lem pada tiap potongan 

gambar tersebut dan menempelnya pada lembar tugas sesuai penjelasan dari guru. Lembar 

kerja tersebut digunakan sebagai alat untuk mengetes daya ingat peserta didik. 
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3) Anak mulai mengerjakan tugas menempel gambar dan merangkai pembentukan  ion yang 

akan digambarkansesuai topik dan sub topik seperti yang telah dijelaskan olehguru dengan 

cara peserta didik menggunakan daya ingat. 

4) Guru membimbing peserta didik dalam mengerjakan tugas dengan cara menanyakan 

kembali dan memberi rangsangan ingatan kepada anak tentang informasi akan konsep-konsep  

gambar atom sesuai pada LKS Elektronik. 

5) Guru mengulangi materi atau recalling dari pembelajaran dengan cara mengajak peserta 

didik  untuk menyebutkan kembali semua jenis ion yang telah dipelajari pada LKS 

Elektronik. 

3.  Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan oleh peneliti sekaligus observer yang dilakukan 

pada saat kegiatan pembelajaran dengan LKS Elektronik berlangsung.Observasi dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat semua hal yang tejadi selama tindakan berlangsung, 

yang meliputi tingkah laku peserta didik, serta kelemahan dan kelebihan yang ditemukan. 

4.  Refleksi 

 Peneliti melakukan refleksi setelah melakukan tindakan.Peneliti dengan kolaborator 

melakukan diskusi dan mengevaluasi terhadap yang dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran.Hasil tes perbuatan dikaji kemudian dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan 

tindakan berikutnya. Berikut hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini, yaitu: 

1) Mengidentifikasi kesulitan dan hambatan pembelajaran pada siklus 1. 

2) Memperbaiki tindakan berdasar kesulitan dan hambatan yang ditemukan untuk melakukan 

siklus selanjutnya. 

G.  Instrumen Pengumpulan Data 

Suharsimi Arikunto (1998: 151) berpendapat bahwa instrumen penelitian adalah alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar lebih 

mempermudah pekerjaan dan hasil yang lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan 

adalah jenis tes prestasi belajar berupa tes perbuatan.Tes perbuatan digunakan sebagai 

panduan yang dapat membantu peneliti untuk melakukan penilaian secara terarah dan 

sistematis.Data hasil tes dapat memberikan informasi tentang daya ingat peserta didik yang 

meliputi menangkap dan mengingat kembali informasi materi pembelajaran. Adapun kisi-kisi 

yang digunakan oleh peneliti dalam pedoman tes pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

 

Tabel  2.1. Kisi-kisi Instrumen Tes Perbuatan tentang Daya Ingat Peserta Didik 

Variabel Sub Variabel Indikator Deskripsi Jumlah

Butir 

Daya 

Ingat 

Menimbulkan/ 

mengingat 

kembali 

informasi

  

Apabila peserta didik 

dapat merancang  6 

gambar pembentukan  ion 

pada lembar tugas  yang 

ditayangkan oleh guru 

dalam waktu 30 menit 

 

Apabila peserta didik dapat 

Marancang i 5-6 gambar 

pembentukan  ion pada 

lembar tugas  yang 

ditayangkan oleh guru dalam 

waktu 30 menit 

  

6 

   Apabila peserta didik dapat 

mengisi 3-4  gambar 

pembentukan  ion pada 

lembar tugas  yang 

ditayangkan oleh guru dalam 

waktu 30 menit 

    

4 
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   Apabila peserta didik dapat 

mengisi 1-2 gambar 

pembentukan  ion pada 

lembar tugas  yang 

ditayangkan oleh guru dalam 

waktu 30 menit 

   

  

2 

 

Selain kisi-kisi pedoman tes perbuatan daya ingat anak, peneliti juga menggunakan 

rubrik penilaian daya ingat  

untuk mempermudah penilaian. Adapun rubrik penilaian daya ingat peserta didik dalam 

menimbulkan kembali informasi dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut: 

 

Tabel  2.2.  

Rubrik Penilaian Daya Ingat peserta didik 

Variabel Deskripsi Skor Kriteria 

Daya Ingat Apabila peserta didik dapat 

merancang  5-6 gambar 

pembentukan ion pada lembar tugas 

yang telah ditampilkan oleh guru 

dalam waktu 30 menit. 

 

3 Tinggi 

 Apabila peserta didik dapat 

merancang  3-4 gambar 

Pembentukan ion pada lembar 

tugasyang telah ditampilkan oleh 

guru dalam waktu 30 menit. 

 

2 Sedang 

 Apabila peserta didik dapat 

merancang  1-2 gambar 

Pembentukan ion pada lembar 

tugas yang telah ditampilkan oleh 

guru dalam waktu 30 menit. 

 

1 Rendah 

     

Hasil data yang diperoleh selama pengamatan dan tindakan berlangsung dianalisis 

dengan memberi skor 1 hingga 3, lalu dianalisis tingkat keberhasilannya dan disajikan secara 

deskriptif, yaitu sebagai berikut: 

a) Skor 3 yaitu peserta didik dapat merancang  5-6  gambar  pembentukan  ion  pada lembar 

tugas  yang ditayangkan oleh guru dalam waktu 10 menit. 

b) Skor 2 yaitu peserta didik dapat merancang  3-4  gambar  pembentukan  ion pada lembar 

tugas  yang ditayangkan oleh guru dalam waktu 10 menit. 

c) Skor 1 yaitu peserta didik dapat merancang  1-2  gambar  pembentukan  ion  pada lembar 

tugas  yang ditayangkan oleh guru dalam waktu 10 menit. 

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu hasil penelitian.Peneliti membuat 

perbandingan persentase nilai anak sebelum tindakan dan sesudah tindakan dengan LKS 

Elektronikuntuk meningkatkan daya ingat peserta didik. Untuk mengetahui persentase daya 

peserta didik, maka data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisa menggunakan 

statistik dengan rumus dari Ngalim Purwanto (2006: 102) dalam Irachmat 2015 yaitu sebagai 

berikut: 
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  NP   =       x 100 

   

Keterangan: 

NP    : Nilai persen yang dicari atau yang diharapkan 

R   : Skor mentah yang diperoleh peserta didik 

SM  : Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100  : Bilangan tetap 

Setelah data dianalisis, kemudian akan diinterpretasikan ke dalam lima tingkatan. 

Lima tingkatan tersebut menurut Suharsimi Arikunto (2005: 44) dalam Irachmat 2015 yaitu 

sebagai berikut: 

1. Jika memiliki kesesuaian 81-100% : sangat baik 

2. Jika memiliki kesesuaian 61-80% : baik 

3. Jika memiliki kesesuaian 41-60% : cukup 

4. Jika memiliki kesesuaian 21-40% : kurang 

5. Jika memiliki kesesuaian 0-20% : sangat kurang 

Hasil rata-rata persentase dalam satu pertemuan yaitu dihitung dari jumlah rata-rata 

persentase pencapaian dalam satu kelas.Kemudian hasil akhir rata-rata persentase dalam satu 

siklus yaitu dihitung dari jumlah rata-rata persentase tiap pertemuan dalam satu siklus.Hasil 

rata-rata persentase persiklus tersebut menjadi acuan dalam peningkatan daya ingat.Setelah itu 

dihitung selisih dari persentase hasil rata-rata pratindakan ke siklus 1 dan selisih dari 

persentase hasil rata-rata siklus 1 ke siklus 2. 

H. Indikator Keberhasilan Penelitian 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dinyatakan berhasil apabila terjadi perubahan 

ke arah perbaikan yaitu daya ingat peserta didik di kelas X mengalami peningkatan setelah 

diadakan penelitian tindakan kelas dibandingkan sebelum diadakan penelitian. Adapun 

keberhasilan dalam penelitian ini adalah anak dapat merancang 5-6 pembentukan ion sesuai 

LKS Elektronik dan mengalami peningkatan mencapai 70% hingga 100%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1.  Deskripsi Subjek Penelitian 

Kelas X Horti 1 memiliki jumlah peserta didik 37 peserta didik, yang terdiri dari 24 

anak perempuan dan 13 anak laki-laki dengan rentang usia 13-17 tahun. Karakteristik peserta 

didik kelompok remaja merupakan kelas yang memiliki daya ingat kurang baik, hal ini dapat 

dibuktikan dengan peserta didik sering menanyakan kembali tentang materi pembelajaran 

yang sudah disampaikan oleh guru.Anak belum mengerti dengan lebih jelas sebab tidak ada 

media gambar atau contoh yang menggambarkan tentang materi tersebut.Selain itu peserta 

didik sering bertanya-tanya dan melihat hasil kerja milik teman.Karakteristik tersebut yang 

menjadi alasan peneliti memilih menggunakan LKS Elektronik berbasis pageflip 3Duntuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

Kemampuan awal peserta didik sebelum tindakan jauh dari harapan guru. Peserta 

didik kurang mampu dalam mengingat daya tampung elektron pada kulit dan sub kulit serta 

belum bias mengingat urutan pengisian elektron berdasarkan prinsip Aupbau. Tanpa media 
yang menarik perhatian peserta didik, dapat mengakibatkan peserta didik sering mengalami 

kelupaan. Saat pertama kali guru memperlihatkan media LKS Elektronik berbasis pageflip 

dalam pembelajaran kepada anak, semua peserta didik  menjadi antusias untuk melihat dan 

mendengar tampilan. Semua peserta didik memperhatikan penjelasan konsep yang diberikan 

oleh guru dan peserta didik mulai terbiasa dengan gambar-gambar, audio, video dan animasi 
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yang ditampilkan pada LKS Elektronik.Hal ini dibuktikan dengan hampir seluruh peserta 

didik  memperhatikan tampilan materi ikatan kimia  pada LKS Elektronik. 

2.  Deskripsi Data 

A. Data Awal tentang Daya Ingat Peserta Didik Kelas X Hortikultura 1 SMK-PPN Jambi 

Peneliti melakukan pengamatan pada kondisi awal sebelum melakukan penelitian 

tindakan kelas. Pengamatan awal tersebut merupakan kegiatan pratindakan yang dilakukan 

untuk mengetahui keadaan awal daya ingat peserta didik kelas X hortikultura 1 SMK-PPN 

Jambi. Keadaan awal tentang daya ingat peserta didik kelas X hortikultura 1 SMK-PPN Jambi 

berdasar pengamatan yaitu anak kurang dapat mengingat konfigurasi elektron dan 

menentukan elektron valensi. Anak baru dapat mengingat apabila guru memberi petunjuk 

jawaban dengan cara membuat susunan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau 

memjelaskan kembali cara pengisian elektronnya pada setiap kulit dan sub kulit.  

Kegiatan pratindakan ini memuat tema konfigurasi elektron.Indikator pembelajaran 

daya ingat yaitu menyusun elektron berdasarkan prinsip aufbau. Tugas peserta didik yaitu 

menyusun konfigurasi elektron  untuk beberapa elektron pada lembar tugas yang telah 

tersedia. Pencapaian daya ingat anak sebelum tindakan dalam satu pertemuan disajikan dalam 

tabel 3.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1.Rekapitulasi Kondisi Awal Daya Ingat 

No Nama Skor Rata-rata Kriteria 

1 Agus 2 66,7% Baik 

2 Alamsyah 3 100% Sangat baik 

3 Anggi 2 33,3% Kurang 

4 Devi 2 66,7% Baik 

5 Dopi 2 33,3% Kurang baik 

6 Dwi Nur 2 66,7% Baik 

7 Eliza 1 33,3% Kurang baik 

8 Eliza 1 33,3% Kurang baik 

9 Endang 1 33,3% Kurang baik 

10 Fadillah 2 66,7% Baik 

11 Fitri 2 66,7% Baik 

12 Gina 2 66,7% Baik 

13 Hairun 3 100% Sangat baik 

14 Halimah 3 66,7% Baik 

15 Hasratul 1 33,3% Kurang baik 

16 Khotibul 2 66,7% Baik 

17 M. Arya 2 33,3% Kurang baik 

18 M. ervan 2 66,7% Baik 

19 M. Fadhel 1 33,3% Kurang baik 

20 M. Rian 3 100% Sangat baik 

21 Marsela 2 33,3 % Kurang baik 

21 Mika 2 66,7% Baik 

23 Mita 2 66,7% Baik 

24 M. Dimas 3 66,7% Baik 

25 M. Fani 2 66,7% Baik 

26 M. Gusti 2 66,7% Baik 

27 Musdalifah 3 100% Sangat baik 

28 Nur Annisa 3 66,7% Baik 

29 Nurhafizah 3 100% Sangat baik 

30 Sahrul 1 33,3% Kurang baik 

31 Tabris 1 33,3% Kurang baik 

32 Sri Umairo 2 66,7% Baik 

33 Sultan 2 66,7% Baik 
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34 Taufik 2 33,3% Kurang baik 

35 Wahyu 2 33,3% Kurang baik 

36 Yasmi 1 66,7% Baik 

37 Zaidan 1 66,7% Baik 

Jumlah 73 59,5% Cukup 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa daya ingat paserta didik kelas X hortikultura 

belum  optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil keseluruhan rata-rata daya ingat, yaitu 

sebanyak 59,5%. Pencapaian tersebut termasuk dalam kriteria cukup, sehingga nilai rata-rata 

tersebut belum mencapai indikator keberhasilan. Hasil pengamatan kondisi awal saat anak 

mengerjakan tugas menempel gambar yang sesuai dengan konfigurasi elektron yang benar, 

banyak peserta didik yang bertanya secara berulang-ulang kepada teman maupun guru tentang 

cara menyusun tata letak elektron yang akan ditempel, hal ini disebabkan peserta didik hanya 

dapat mengingat sedikit cara susunan elekton yang benar. Hanya beberapa anak yang mampu 

mengingat beberapa gambar kulit dan sub kulit pada konfigurasi elektron berdasarkan prinsip 

Aufbau. Konfigurasi elektron yang sesuai dengan aturan aufbau seperti yang telah dijelaskan 

oleh guru, bahkan dapat mengingatkan teman-temannya gambar yang seharusnya diambil. 

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengamatan pada kondisi awal tersebut dapat dilihat bahwa 

daya ingat peserta didik kelas X hortikutura SMK-PPN Jambi berjumlah 59,5% yang 

termasuk ke dalam kriteria cukup baik (41%-60%). Kondisi tersebut menjadikan landasan 

bagi peneliti untuk meningkatkan daya ingat peserta didik melalui penggunaan LKS 

Elektronik berbasis pageflip 3D. 

B.  Data Hasil Tindakan Siklus I tentang Daya Ingat Peserta Didik  

1)      Tahap Pelaksanaan Siklus I 

Kegiatan penelitian pada Siklus I ini dilaksanakan 2 kali pertemuan dengan 

pelaksanaan penelitian selama 80 menit.Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara mandiri 

oleh peneliti sendiri selaku guru bidang studi kimia. Kegiatan pembelajaran pada Siklus I 

pertemuan 1 ini diawali dengan ketua kelas memimpin memberikan salam kepada guru, guru 

memberi sedikit motivasi penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan 

pada pertemuan itu dan mengingatkan kembali cara penyusunan konfigurasi elektron 

berdasarkan prinsip Aufbau. Kemudian guru menampilkan LKS Elektronik dengan materi 

pembelajaran kestabilan atom dan sub tema kemampuan atom membentuk ikatan. Guru 

menampilkan LKS Elektronikdengan menggunakan Infokus dan layar monitor dan semua 

peserta didik terlihat tertarik dan secara spontan memperhatikan tampilan bagaimana atom 

mencapai kestabilannya dengan membentuk ion positif dan ion negative  serta atom 

membentuk ikatan antar sesama atom atau dengan atom lain. Setelah itu guru menjelaskan 

bagaimana tahap-tahap suatu atom mencapai kestabilannya dengan membentuk ion dan 

ikatan, peserta didik terlihat antusias memperhatikan. Sebelum peserta didik  mengerjakan 

tugas, guru menjelaskan cara mengerjakan tugas terlebih dahulu kepada peserta didik. Guru 

mengambil potongan kertas yang bergambar unsur dengan elektron valensinya untuk 

ditempelkan pada kotak yang tersedia di lembar tugas dengan lem. Setelah peserta didik 

mengerti cara mengerjakan tugas, guru memberikan satu persatu peserta didik 6 pasang unsur 

dan memberikan lembar tugas dan peserta didik mulai mengerjakan di tempat masing-masing 

dan guru membimbing peserta didik untuk mengerjakan tugas. Saat mengerjakan tugas, 
banyak peserta didik  yang bertanya secara berulang-ulang kepada guru maupun teman 

tentang gambar-gambar dan letak gambar yang akan ditempel, hal ini dikarenakan peserta 

didik belum mengingat semua gambar yang ditampilkan pada layar monitor tadi. 

Langkah-langkah pelaksanaan tindakan dalam satu  pertemuan adalah sebagai berikut: 
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a) Langkah pertama, guru menampilkan LKS Elektronik kepada peserta didik lalu bertanya 

tentang unsur-unsur apa saja yang tampilkan di LKS Elektronik beserta elektron valensi dari 

unsur tersebut. Hal ini untuk mengetahui kemampuan anak dalam menangkap informasi. 

b) Langkah kedua, guru menjelaskan kemudian meminta peserta didik  satu per satu untuk 

menyebutkan kembali bagaimana unsur dengan elektron valensi dari LKS Elektronik.Untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengingat dan menyebutkan kembali informasi 

yang telah dijelaskan pada tampilan LKS Elekronik. 

c) Langkah ketiga, peserta didik mulai mengerjakan tugas menyusun gambar unsur dengan 

elektron valensinya menurut  LKS Elektroniksesuai topik dan subtopik seperti yang telah 

dijelaskan oleh guru dengan cara peserta didik menggunakan daya ingat. 

2)  Hasil Tindakan Siklus I 

a) Tindakan Siklus I pertemuan 1 

Siklus I pertemuan 1 ini memuat tema kestabilan atom. Indikator pembelajaran yaitu 

memasangkan gambar yang sesuai antara nomor atom dengan elektron valensinya serta 

kemampuannya untuk berikatan dengan atom yang sejenis atau atom lain berbeda. Tugas 

peserta didik yaitu peserta didik menempel potongan gambar atom dengan elektron valensi 

dengan pasangan yang memungkinkan terbentuknya ion dan ikatan kimia antar atom pada 

lembar tugas. 

Hasil pengamatan pada Siklus I pertemuan 1 dapat dijelaskan bahwa saat peserta didik 

mengerjakan tugas menempel gambar pada Siklus I pertemuan 1, banyak peserta didik yang 

masih bertanya secara berulang-ulang kepada temannya maupun guru tentang gambar-gambar 

serta letak gambar yang akan ditempel, hal ini disebabkan peserta didik hanya dapat 

mengingat sedikit gambar pada LKS Elektronik. 

Namun, beberapa peserta didik mampu mengingat beberapa gambar benda yang sesuai 

dengan topik pada LKS Elektronikseperti yang telah ditampilkan oleh guru. 

b) Tindakan Siklus I pertemuan 2 

Siklus I pertemuan 2 ini memuat subtema ikatan ion ( pembentukan ikatan ion dan 

sifat senyawa ion). Indikator pembelajaran pada Siklus I pertemuan 2 ini yaitu merancang 

pembentukan ikatan ion dan mengetahui sifat dari senyawa ion.Tugas  peserta didik yaitu 

anak menempel potongan gambar berbagai macam ion yang sesuai dengan senyawa ion yang 

terbentuk pada lembar tugas. 

Hasil pengamatan pada Siklus I pertemuan 2 dapat dijelaskan bahwa saat peserta didik 

mengerjakan tugas menempel gambar sesuai LKS Elektronik, banyak  peserta didik yang 

masih bertanya secara berulang-ulang kepada teman maupun guru tentang gambar-gambar 

serta letak gambar yang akan ditempel, hal ini disebabkan anak hanya dapat mengingat sedikit 

gambar. Namun, beberapa peserta didik mulai mampu mengingat beberapa gambar atom 

dengan elektron valensinya dan terbentuknya ikatan ion yang sesuai dengan subtopik pada 

LKS Elektronikseperti yang telah dijelaskan oleh guru.Beberapa anak sudah mulai 

menunjukkan peningkatan mengingat beberapa atom dengan elektron velensinya dan 

merancang ikatan ion yang sesuai pada LKS Elektronikseperti yang telah dijelaskan oleh 

guru. 

3)  Tahap Pengamatan (Observasi) Siklus I 

Observasi dilaksanakan selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Pada 

pembelajaran pertemuan pertama, guru menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan mengingat 

gambar unsur-unsur dengan elektron valensinya yang akan ditempelkan pada lembar tugas 

siswa. Sebagian besar peserta didik  merasa antusias untuk memperhatikan guru yang sedang 

menjelaskan tentang informasi pada LKS Elektron berbasis pageflip 3D, banyak anak yang 

menjawab dengan benar pertanyaan dari guru, namun ada sedikit peserta didik yang bermain-

main sendiri maupun mengobrol dengan teman atau tidak fokus. Hampir semua anak sudah 

dapat menyebutkan jumlah elektron valensi dan membuat gambar atom dengan elektron 
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valensi atom tersebut dalam LKS Elektronik, bahkan saat guru menanyakan hal lain yang 

berhubungan dengan gambar, peserta didik mampu untuk menjawab. Kegiatan selanjutnya 

yaitu peserta didik mengerjakan lembar tugas tes perbuatan di tempat duduk masing-masing. 

Di tengah meja sudah tersedia potongan-potongan gambar atom dengan elektron valensi atom 

tersebut yang dicampur dalam satu wadah dan disediakan lem, sehingga peserta didik harus 

mencari dan memilih 6 pasang gambar yang berbeda satu sama lain. Saat mengerjakan, 

banyak peserta didik yang selalu menanyakan dengan berulang-ulang tentang letak gambar 

yang akan ditempel, namun peserta didik dapat mengingat gambar apa saja yang harus 

ditempel. Beberapa peserta didik mampu mengingat sebagian besar gambar-gambar yang 

terdapat pada LKS Elektronik, bahkan bisa mengingatkan teman temannya gambar yang 

seharusnya diambil.Kegiatan selanjutnya yaitu menempel gambar di lembar tugas, banyak 

peserta didik yang masih merasa kebingungan tentang letak gambar yang harus ditempel. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pada Siklus I menunjukkan bahwa adanya peningkatan, namun 

peningkatan tersebut belum mencapai kriteria yang diharapkan atau pada kriteria sangat 

baik.Maka dari itu, penelitian dilanjutkan pada Siklus II dengan harapan dapat mencapai 

peningkatan yang optimal sesuai dengan indikator keberhasilan, yaitu peserta didik dapat 

mengisi 5-6 gambar atom dengan elektron valensi atom sesuai LKS Elektronik. 

Hasil pencapaian daya ingat peserta didik pada Siklus I dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut 

ini: 

Tabel 3.2 Hasil Pencapaian Daya Ingat peserta didik pada Siklus I 

No Pertemuan  Presentase 

Daya 

Ingat 

Kriteria 

1 Pertemuan 

1 

66,6% Baik 

2 Pertemuan 

2 

75,4% Baik 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase daya ingat pada Siklus I mengalami 

peningkatan pada setiap pertemuan. Pada Siklus I Pertemuan 1 diperoleh rata-rata persentase 

daya ingat yaitu 66,6%, kemudian pada Pertemuan 2 diperoleh rata-rata persentase daya ingat 

yaitu 75,4%. Peningkatan daya ingat pada Siklus I selama dua pertemuan dapat diperoleh 

rata-rata persentase yaitu 71%.Pencapaian tersebut termasuk ke dalam kriteria baik (61%-

80%). 

Persentase pencapaian akhir dari Siklus I selama dua pertemuan dari seluruh daya ingat 

tersebut disajikan dalam gambar grafik 3.1 sebagai berikut: 

Grafik Hasil Pencapaian Daya Ingat pada Siklus I 
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Gambar 3.1.Diagram Hasil Pencapaian Daya Ingat peserta didik sebelum Tindakan dan 

Siklus I 

 

Dari hasil pengukuran pada Siklus I menunjukkan bahwa pencapaian daya ingat 

mengalami peningkatan dari setiap pertemuan. Daya ingat yang dimiliki peserta didik satu 

dengan peserta didik yang lain berbeda-beda, ada yang mengalami peningkatan dan ada 

peserta didik yang hasilnya sama. Hasil tersebut dijadikan acuan oleh peneliti untuk 

melanjutkan penelitian pada siklus selanjutnya dengan harapan seluruh indikator dapat 

mencapai peningkatan yang diharapkan dan sesuai dengan indikator keberhasilan, yaitu 

memiliki kriteria sangat baik. Perbandingan pencapaian hasil peningkatan daya ingat pada 

pratindakan dan sesudah siklus I dapat dilihat dari tabel dibawah berikut ini:  

 

Tabel 3.3.Perbandingan Hasil Pencapaian Daya Ingat peserta didik pada Pra Tindakan 

dengan Siklus I 

No 

 

Pertemuan Rata-rata 

1 Pratindakan 59,5% 

 

2 Silkus I 71% 

 

  

Selisih rata-rata 

         11,5%   

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian daya ingat peserta didik pada 

pratindakan diperoleh rata-rata persentase sebanyak 59,5%, dan pada Siklus I diperoleh rata-

rata persentase sebanyak 71%. Sehingga dari kedua pencapaian tersebut dapat diperoleh 

selisih rata-rata yaitu 11,5%. Perbandingan hasil peningkatan daya ingat pada Pra Tindakan 

dan Siklus I disajikan dalam gambar 3.2 sebagai berikut:Grafik Hasil Pencapaian Daya Ingat 

Peserta Didik sebelum Tindakan dan Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2Diagram Hasil Pencapaian Daya Ingat Peserta Didik pada Pratindakan dan Siklus 

I 

 

Dari hasil pengukuran pada pratindakan dan Siklus I menunjukkan bahwa pencapaian 

daya ingat pada pratindakan ke Siklus I menunjukkan peningkatan sebanyak 13,1%. Daya 

ingat yang dimiliki peserta didik satu dengan peserta didik yang lain berbeda-beda, ada yang 

mengalami peningkatan dan ada peserta didik yang hasilnya sama. Hasil tersebut dijadikan 

acuan oleh peneliti untuk melanjutkan penelitian pada siklus selanjutnya. 
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4)  Refleksi Siklus I 

Refleksi dalam penelitian ini adalah evaluasi yang dilakukan terhadap  pelaksanaan 

pembelajaran pada Siklus I. Hasil refleksi selanjutnya dijadikan pijakan untuk pelaksanaan 

pembelajaran pada Siklus II. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan 

menggunakan LKS Elektronikdinilai dapat memberikan rangsangan untuk meningkatkan 

dayaingat peserta didik. Hal ini disebabkan kegiatan menyusun dan menempel dengan 

menggunakan ingatan peserta didik dengan bimbingan guru dinilai cukup efektif untuk 

menarik perhatian peserta didik  saat guru menerangkan pembelajaran dengan gambar-gambar 

atom yang berwarna dan bervariasi. 

Kegiatan awal pembelajaran yang menarik dapat memicu perhatian peserta didik 

kepada guru yang sedang menjelaskan materi pembelajaran.Hal ini disebabkan pada LKS 

Elektronikterdapat banyak gambar dan video yang mampu menstimulus indera penglihatan 

anak sehingga anak lebih mudah mengetahui tentang materi yang sedang dipelajari.Selain itu 

peserta didik juga tetap mendengarkan penjelasan dari video atau animasi yang ditampilkan 

guru yang memicu indera pendengaran peserta didik.Seperti yang dikemukakan oleh Rose & 

Nicholl (2006: 72) bahwa belajar dengan melibatkan lebih dari satu indera sangat 

berpengaruh pada ingatan yang menjadi bersifat lebih lama daripada hanya menggunakan satu 

indera. Adapun permasalahan yang muncul selama proses pembelajaran pada Siklus I yaitu 

antara lain: 

1) Peserta didik yang duduk pada kursi paling belakang kurang dapat melihat dengan jelas 

tulisan yang ditampilkan pada LKS Elektronik sehingga dibutuhkan waktu beberapa menit 

untuk menggeser kursi mendekat kearah layar.  

2) Peserta didik kesulitan menuliskan konfigurasi elektron  menentukan elektron valensi, 

sebab peserta didik lupa cara menyusun elektron berdasarkan prinsip Aufbau  

2) Sebagian peserta didik mengerjakan dengan bekerja sama dengan teman yang lain, 

sehingga hasil data dari tes banyak yang hampir sama. 

3) Tidak semua peserta didik berminat dengan kegiatan menempel, sehingga anak tersebut 

tidak menyelesaikan tugas. 

4) Saat kegiatan menempel gambar, sebagian peserta didik mengoleskan lem terlalu banyak 

pada potongan gambar sehingga lembar tugas mudah sobek. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada Siklus I dinilai masih kurang optimal, hal ini 

ditunjukkan dengan munculnya masalah-masalah di atas. 

Maka dari itu, dilakukan upaya perbaikan dengan melakukan langkah berikut: 

1) Guru mengatur ruang khusus dan menyetel in focus agar tampilan bacaan pada LKS 

Elektronik dapat terbaca oleh peserta didik yang duduk di bagian belakang  

2) Guru membimbing peserta didik mengerjakan tugas dengan cara memberi sedikit 

pentunjuk, sebab gambar pada LKS Elektronikberbeda dengan gambar pada lembar tugas.  

Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih mengupayakan untuk menggunakan kesan pada 

daya ingatnya daripada hanya mengingat gambar yang telah disajikan sesuai LKS Elektronik. 

3) Guru memberi motivasi pada peserta didik dengan cara bertepuk dan ajakan semangat 

untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas. 

4) Guru memberi peringatan pada peserta didik untuk mengoleskan lem secukupnya saja agar 

lembar tugas tidak mudah robek, sebab pada pertemuan sebelumnya anak mengoleskan lem 

terlalu banyak sehingga mudah sobek. 

C.     Hipotesis Siklus II 

Berdasarkan pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan pada Siklus I, maka dapat 

dirumuskan hipotesis tindakan yaitu, melalui penggunaan LKS Elektronikdengan gambar 

pada media dan gambar pada lembar kerja peserta didik yang berbeda dan pemberian motivasi 

dapat meningkatkan daya ingat peserta didik kelas X Hortikultura 1 SMK-PPN Jambi. 
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Untuk itu guru memberikan rangsangan yang berupa motivasi dan reward pada setiap 

peserta didik agar menjadi lebih semangat. Suasana yang kondusif juga diciptakan oleh guru 

agar peserta didik menjadi nyaman saat mengerjakan tugas mengisi gambar. 

D.    Data Hasil Tindakan Siklus II tentang Daya Ingat Peserta Didik  

1)    Tahap Pelaksanaan Siklus II 

Langkah tindakan Siklus II ini pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan tindakan 

Siklus I. Perbedaan dengan pelaksanaan Siklus I yaitu gambar pada LKS Elektronik dengan 

gambar pada lembar tugas berbeda, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya menghafal 

gambar sesuai 

pada media, namun dapat menggunakan kesan dan ingatannya. Kegiatan penelitian 

pada Siklus II ini dilakukan 2 kali pertemuan dengan pelaksanaan penelitian selama 80 menit. 

Kegiatan pembelajaran pada Siklus II diawali dengan peserta didik  masuk ke ruang khusus 

dan duduk digeser sedikit kearah depan mendekati in focus agar tampilan tulisan lebih jelas. 

Ketua kelas mulai memimpin doa untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian guru 

menjelaskan materi pembelajaran dengan tema ikatan kovalen. Guru menampilkan LKS 

Elektronik dengan infokus dan layar monitor dan semua anak terlihat tertarik namun mulai 

terbiasa dengan media tersebut. Setelah itu guru memberikan penekanan konsep bagaimana 

terbentuknya ikatan kovalen antar atom. Sebelum peserta didik mengerjakan tugas, guru 

menjelaskan cara mengerjakan tugas terlebih dahulu kepada peserta didik. Guru menjelaskan 

semua gambar sesui topik pada LKS Elektronikkemudian mengambil potongan kertas yang 

bergambar sama untuk ditempelkan pada kotak yang tersedia di lembar tugas dengan lem. 

Guru memberikan satu per satu peserta didik pasangan atom dan elektron valensinya dan 

dibagikan lembar tugas dan anak mulai mengerjakan di tempat masing-masing. Guru 

membimbing peserta didik untuk mengerjakan tugas dan memberi motivasi semangat maupun 

reward. 

 

2)     Hasil Tindakan Siklus II 

a) Tindakan Siklus II Pertemuan 1 

Siklus II Pertemuan 1 ini memuat tema ikatan kovalen dan subtema pembentukan 

ikatan kovalen jenis ikatan kovalen dan kegunaan dari senyawa kovalen dan  Indikator 

pembelajaran pada Siklus II pertemuan pertama ini yaitu merancang terbentunya ikatan 

kovalen.Tugas peserta didik yaitu peserta didik menyusun atom-atom yang akan membentuk 

ikatan kovalen sesuai gambar senyawa atom yang di tentukan pada lembar tugas peserta didik 

yang diberikan oleh guru. 

Hasil pengamatan pada Siklus II Pertemuan 1 dapat dijelaskan bahwa saat peserta 

didik mengerjakan tugas menyusun gambar, banyak peserta didik yang mulai mengurangi 

bertanya secara berulang-ulang kepada teman maupun guru dan mulai konsentrasi pada apa 

yang akan dilakukannya pada gambar-gambar atom yang telah dipegangnya. Peserta didik 

mulai terbiasa dengan LKS elektronikdan gambar-gambar yang ditunjukkan oleh 

guru.Beberapa peserta didik mulai mampu mengingat beberapa gambar atom dengan elektron 

valensinya yang sesuai dengan subtopik pada LKS Elektronik seperti yang telah dijelaskan 

oleh guru. 

b) Hasil Tindakan Siklus II Pertemuan 2 

Siklus II pertemuan 2 ini memuat tema ikatan kovelen dan subtema jenis-jenis ikatan 

kovalen.Indikator pembelajaran pada Siklus II pertemuan kedua ini yaitu merancang dan 

menyebutkan jenis-jenis ikatan kovalen. Tugas anak yaitu peserta didik menempel potongan 

gambar macam-macam atom dengan elektron valensi pada senyawa kovalen yang akan 

dirancang sesuai pada lembar tugas. Hasil pengamatan pada Siklus II Pertemuan 2 dapat 

dijelaskan bahwa saat peserta didik mengerjakan tugas menempel gambar, sebagian besar 

peserta didik yang mulai percaya diri dan dapat mengingat hampir semua gambar yang 
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ditampilkan pada LKS Elektronik.Peserta didik mulai terbiasa dengan LKS Elektronikdan 

gambar-gambar yang ditunjukkan oleh guru.Peserta didik tidak lagi bertanya secara berulang-

ulang kepada teman maupun guru tentang bagaimana tahap pembentukan ikatan kovalen dan 

letak merangkai gambar. 

3)     Tahap Pengamatan Siklus II 

Tahap pengamatan pada Siklus II ini pada prinsipnya sama seperti tahap pengamatan 

pada Siklus I. Berdasarkan pengamatan pada Siklus II ini, hampir seluruh peserta didik dapat 

merancang  pembentukan iakatan kovalen  dari  gambar  atom dengan elektron valensinya 

yang diberikan  pada LKS Elektronik maupun pada tugas yang diberikan guru. Semua peserta 

didik terlihat sudah terbiasa dengan media gambar yang ditunjukkan oleh guru. Kegiatan awal 

seperti pada Siklus II, yaitu guru memberikan penekanan konsep tentang gambar atom dengan 

elektron valensi disekeliling atom dan merancang gambar menjadi tahap-tahap  pembentukan 

senyawa kovalen, lalu bersama peserta didik menempel pada lembar tugas yang telah 

disediakan oleh guru. Ada satu atau dua peserta didik yang masih hanya melihat media tanpa 

ikut menjawab seperti teman yang lain. Kegiatan selanjutnya yaitu memilih gambar, peserta 

didik mulai mengurangi melakukan bertanya-tanya secara berulang ulang kepada guru 

maupun teman. Setelah memilih gambar, peserta didik mengisi gambar ke lembar tugas yang 

sudah tertulis senyawa kovalennya, sehingga peserta didik  harus tepat menempelkan gambar 

sesuai senyawa kovalennya. Gambar pada LKS Elektronik dengan lembar tugas berbeda agar 

peserta didik tidak terlalu meniru contoh yang ditampilkan pada LKS Elektronik.Sebagian 

peserta didik sudah mengoleskan lem tidak terlalu banyak pada lembar tugas, sehingga lembar 

tugas tidak mudah robek. Hasil pencapaian daya ingat peserta didik pada Siklus II dari 

Pertemuan 1 hingga Pertemuan 2 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini: 

 

Tabel 3.4. Hasil Pencapaian Daya Ingat Peserta Didik pada Siklus II 

No Pertemuan Persentase Daya 

Ingat 

Kriteria 

 

1 Pertemuan 1 96,5% Sangat 

Baik 

 

2 Pertemuan 2 100% Sangat 

Baik 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase daya ingat pada Siklus II mengalami 

peningkatan pada setiap pertemuan. Pada Siklus II Pertemuan 1 diperoleh rata-rata persentase 

daya ingat yaitu 96,5%, kemudian pada Pertemuan 2 diperoleh rata-rata persentase daya ingat 

yaitu 100%. 

Peningkatan daya ingat pada Siklus II selama dua pertemuan dapat diperoleh rata-rata 

persentase yaitu 98,3%. Pencapaian tersebut termasuk ke dalam kriteria sangat baik (81%-

100%). Persentase pencapaian akhir dari Siklus II selama dua pertemuan dari seluruh daya 

ingat tersebut disajikan dalam gambar grafik 3.3 sebagai berikut: 

 

Grafik Hasil Pencapaian Daya Ingat pada Siklus II 
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Gambar 3.3.Diagram Hasil Pencapaian Daya Ingat Peserta Didik pada Siklus II 

 

Dari hasil pengukuran pada Siklus II menunjukkan bahwa pencapaian daya ingat 

mengalami peningkatan dari setiap pertemuan. Daya ingat yang dimiliki peserta didik satu 

dengan peserta didik yang lain berbeda-beda, namun sebagian besar peserta didik sudah 

mengalami peningkatan. Hasil pencapaian pada Siklus II Pertemuan 1 mencapai rata-rata 

persentase yaitu 96,5%, dan pada pencapaian Siklus II Pertemuan 2 yaitu mencapai hasil rata-

rata persentase 100%. Ratarata persentase dari Siklus II selama dua pertemuan yaitu 98,3%. 

Pencapaian yang diperoleh pada Siklus II tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan, 

sebab sudah memiliki kriteria sangat baik (81%-100%). 

Perbandingan pencapaian hasil peningkatan daya ingat pada Siklus I dan Siklus II dapat 

dilihat dari tabel 3.5 dibawah berikut ini: 

 

Tabel 3.5. 

Perbandingan Hasil Pencapaian Daya Ingat Peserta Didik pada Siklus I dengan Siklus II 

No Pertemuan Rata-rata 

1 Siklus I 71% 

2 Siklus II 98,3% 

Selisih rata-rata 27,3% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian daya ingat peserta didik pada 

Siklus I diperoleh rata-rata persentase sebanyak 71%, dan pada Siklus II diperoleh rata-rata 

persentase sebanyak 98,3%. Sehingga dari kedua pencapaian tersebut dapat diperoleh selisih 

rata-rata yaitu 27,3%.  

Perbandingan hasil peningkatan daya ingat pada Siklus I dan Siklus II disajikan dalam gambar 

grafik 3.4 sebagai berikut ini: 
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Gambar 3.4.Diagram Hasil Pencapaian Daya Ingat Peserta Didik pada Siklus I dan Siklus II 

 

Dari hasil pengukuran pada pratindakan ke Siklus I menunjukkan bahwa pencapaian 

daya ingat peserta didik  menunjukkan peningkatan sebanyak 27,3%. Daya ingat yang 

dimiliki peserta didik satu dengan peserta didik  yang lain berbeda beda, namun sebagian 
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besar daya ingat peserta didik sudah mengalami peningkatan. Hasil tersebut dijadikan acuan 

oleh peneliti untuk melanjutkan penelitian pada siklus selanjutnya. 

4) Refleksi Siklus II 

Refleksi yang dilakukan dalam Siklus II yaitu berdasarkan hasil penelitian Siklus II 

pertemuan 2 yang menunjukkan bahwa adanya pencapaian indikator keberhasilan 

peningkatan daya ingat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan 

menggunakan LKS Elektronikdinilai dapat memberikan rangsangan untuk meningkatkan 

daya ingat anak. Hal ini disebabkan kegiatan menempel atau mengisi dengan menggunakan 

ingatan anak dengan bimbingan guru dinilai cukup efektif untuk menarik perhatian peserta 

didik saat guru menerangkan pembelajaran dengan gambar-gambar yang berwarna-warni, 

dengan animasi dan video. Secara keseluruhan pencapaian daya ingat pada Siklus II telah 

mencapai sebanyak 98,3% yang termasuk dalam kriteria sangat baik (81%-100%). 

Peningkatan ini terjadi meskipun ada perbedaan pada Siklus I dan Siklus II, yaitu pada 

gambar lembar tugas dan LKS Elektronik.Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik kelas X 

hortukultura 1 tidak hanya mampu mengingat, tetapi juga mampu memberi kesan pada setiap 

gambar. Dengan demikian penelitian ini dihentikan pada Siklus II sebab telah mencapai 

indikator keberhasilan. 

E. Analisis Data 

Hasil akhir penilaian seluruh daya ingat pada penelitian ini mengalami peningkatan di 

setiap tindakan. Hasil pencapaian daya ingat anak sebelum tindakan, Siklus I, hingga Siklus II 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.6. 

Hasil Pencapaian Daya Ingat Peserta Didik pada Pra Tindakan, Siklus I, dan Siklus II 

No Pertemuan Rata-rata Persentase Kriteria 

1 Pratindakan 57,9% Cukup 

2 Siklus I 71% Baik 

3 Siklus II 98,3% Sangat Baik 

 

Hasil pencapaian daya ingat pada Pra tindakan, Siklus I, dan Siklus II disajikan dalam 

gambar 3.5 sebagai berikut: 
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Gambar 3.5Diagram Pencapaian Hasil Daya Ingat Peserta Didik sebelum Tindakan, Siklus I 

dan Siklus I 
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Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan tindakan Siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan dari hasil pratindakan dan Siklus I. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi 

peningkatan daya ingat sebanyak 13,1% pada akhir Siklus I, dan pada akhir Siklus II 

mengalami peningkatan sebanyak 27,3%. Hasil peningkatan tersebut sudah mencapai kriteria 

yang diharapkan, yaitu dengan kriteria sangat baik.Maka dari itu, penelitian tidak dilanjutkan 

pada siklus berikutnya. 

F.    Pembahasan 

Menurut Patanjali dalam Kapadia (2003: 4) daya ingat yaitu subjek yang disimpan 

dalam benak melalui pengalaman. Bimo Walgito (2004: 145) menyatakan bahwa ingatan 

berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang telah lalu, dapat dikatakan bahwa apa 

yang diingat merupakan hal yang pernah dialami dan dipersepsi. Ingatan tidak hanya 

kemampuan untuk menyimpan pengalaman, tetapi juga kemampuan untuk menerima, 

menyimpan, dan menimbulkan kembali. 

Ahmadi dan Munawar Sholeh (2005: 94) berpendapat bahwa perkembangan daya 

ingatan peserta didik  akan bersifat tetap saat peserta didik berusia kurang lebih 4 tahun. Daya 

ingat peserta didik akan mencapai intensitas terbaik saat anak berusia kurang lebih 8-12 

tahun. Pada saat itu daya menghafal atau daya memorisasi dapat memuat banyak materi. 

Dalam penelitian ini, daya ingat yang dimaksud adalah peserta didik dapat menangkap 

informasi yang dijelaskan oleh guru, kemudian menyimpan informasi tersebut dalam otak, 

lalu menimbulkan kembali.Informasi yang ditimbulkan kembali tidak harus berupa peserta 

didik mampu menghafal materi-materi yang telah dijelaskan oleh guru, namun berupa lembar 

tugas.Produk yang dihasilkan peserta didik dalam penelitian ini adalah hasil karya peserta 

didik yaitu dari lembar tugas dengan mengingat LKS Elektronikyang dijelaskan oleh 

guru.Dalam penelitian ini diharapkan peserta didik dapat menggunakan daya ingatnya sesuai 

dengan daya ingat menurut Ahmadi dan Munawar Sholeh. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada kondisi awal, peserta didik sering mengalami 

kelupaan atau sulit mengingat susunan elektron berdasarkan kulit dan sub kulit seperti yang 

telah dijelaskan oleh guru.Hal itu terjadi karena peserta didik hanya mendengar penjelasan 

guru saja, tanpa melihat tulisan yang menarik atau simbol.Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa daya ingat peserta didik belum berkembang secara optimal sesuai 

pendapat Ahmadi dan Munawar Sholeh. 

Setelah diberi tindakan menggunakan LKS Elektronik, terjadi peningkatan pada setiap 

pertemuan selanjutnya.Hasil pengamatan pada kondisi awal daya ingat peserta didik dengan 

Siklus I kemudian Siklus II mengalami peningkatan dan hasil telah memenuhi kriteria 

pencapaian yaitu kriteria sangat baik.Hal tersebut disebabkan guru menjelaskan dengan 

mempraktekkan dan menyebutkan ciri-ciri dari setiap gambar yang sedang dijelaskan kepada 

peserta didik dengan menggunakan tampilan LKS Elektronik, sehingga peserta didik menjadi 

lebih memahami penjelasan dari guru. 

Pada kegiatan pelaksanaan Siklus II, peneliti membuat gambar pada lembar tugas 

yangberbeda dengan gambar pada LKS Elektronik.Hal tersebut tidak terlalu membuat peserta 

didik mengalami kesulitan untuk mencari gambar yang tepat untuk menyelesaikan tugas 

mengisi gambar. Anak telah mampu menggunakan daya ingatannya untuk menyimpan kesan 

akan setiap gambar yang dilihat pada LKS Elektronik. Peningkatan daya ingat peserta didik  

kelas X Hortikultura 1 SMK-PPN Jambi ini telah sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh C. 

Asri Budiningsih (2005: 38), bahwa konsep-konsep intuitif peserta didik mulai berkembang, 

yaitu peserta didik telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak 

abstrak, anak mengolah informasi sering tidak diungkapkan dengan katakata sehingga peserta 

didik dapat mengungkapkan isi hati secara nyata. Daya ingat peserta didik ini dapat 

ditingkatkan dengan LKS elektronik berbasis page flip 3D, sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Buzan (2008:4) yang menjelaskan bahwa LKS  merupakan alat yang 
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membantu otak berpikir secara teratur dan sederhana sehingga mudah untuk memasukkan 

informasi ke otak dan mengambil informasi dari otak. Hal-hal yang mendukung adanya 

peningkatan daya ingat peserta didik melalui penggunaan LKS Elektronikdalam penelitian ini 

yaitu guru menjelaskan materi dengan menyebutkan ciri-ciri dari gambar yang sedang 

dijelaskan, sehingga peserta didik lebih mudah memahami, selain itu guru memberi motivasi 

berupa pemberian semangat. 

G.     Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di kelas X Hortikultura 1 SMK-PPN Jambi ini diharapkan 

mampu memperoleh hasil yang optimal. Namun demikian penelitian ini juga memiliki 

keterbatasan, yaitu saat mengerjakan mengisi gambar peserta didik sering bekerja sama 

dengan teman sebelahnya, sehingga hasil karya peserta didik banyak yang sama. Selain itu 

peserta didik saat mengoleskan lem pada lembar tugas terlalu banyak sehingga lembar tugas 

mudah robek. 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa 

penggunaan LKS Elektronik berbasis Pageflip 3Ddapat meningkatkan daya ingat  peserta 

didik  kelas X Hortikultura SMK-PPN Jambi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi 

peningkatan daya ingat sebanyak 11,5% pada akhir Siklus I, dan pada akhir Siklus II 

mengalami peningkatan sebanyak 27,3%. Peningkatan tersebut telah mencapai indikator 

keberhasilan, yaitu dengan kriteria sangat baik.Kriteria sangat baik yaitu semua peserta didik 

telah mampu mengisi lembar tugas dengan 5 hingga 6 gambar sesuai pada LKS 

Elektronikatau skor 6. 

Penggunaan LKS Elektronikdalam pembelajaran di kelas mampu untuk meningkatkan 

daya ingat usia 13-17 tahun dengan kegiatan mengisi gambar atom dan elektron valensinya, 

merancang terbentuknya ion positif dan negative, merancang terbentuknya ikatan ion dan 

kovalen serta jenis ikatan kovalen sesuai pada LKS Elektronik. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan LKS Elektronikyaitu menjelaskan semua gambar 

atom dan elektron valensinya pada LKS Elektronikkepada peserta didik dengan menyebutkan 

atau memberi ciri-ciri dari gambar yang sedang dijelaskan yaitu nomor atom dari atom 

tersebut. 

Penggunaan LKS Elektroniktersebut dapat membantu peserta didik untuk mengingat 

informasi yang diperolehnya.Selain itu, media LKS Elektronik ini juga memberikan gambaran 

yang lebih nyata sebab anak tidak hanya mendengarkan dan membayangkan objek, namun 

juga melihatnya sehingga peserta didik dapat lebih memahami informasi tersebut. 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, peneliti menyampaikan saran bagi guru 

yaitu penggunaan LKS Elektronikini sebaiknya dilakukan dengan menjelaskan atom dan 

nomor atom serta elektron valensinya dengan susunan elektron secara jelas terlebih dahulu 

agar peserta didik kuat pada konsep dasar tersebut dan lebih mudah memahami materi ikatan 

kimia yang akan disampaikan. 
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ABSTRACT  

This Research and Development studyintended to make guided inquiry-

based module integrated with experiments and scientific process skills 

that is valid and practical to be used for chemistry learning in senior 

high school. 4-D instructional design model was taken for this 

research, but the stages were limited to define, design and develop 

stages. The instruments used in this research were validity and 

practicality questionnaires as well as the module itself. Validity and 

practicality data were both analyzed with Kappa moment. Kappa 

moment for validity was 0.83 showing a very high degree of validity, 

while Kappa moment for practicality from students and teachers were 

0.76 and 0.73 respectively meaning that the module had a high degree 

of practicality. The analysis on the module was determined from the 

number of correctly answered questions in critical, exercises, prelab, 

worksheet, postlab and evaluation sections. The result showed that 

students could answer 82.5% of the total questions correctly. In 

general, this study showed that  the module was valid and practical for 

chemistry learning in senior high school. 

 

Key words:Module, Guided Inquiry, Solubility AndSolubility Product Constant,  

ScientificProcesSkill 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains. Sebagai suatu 

bangun ilmu, sains terbentuk dari interaksi antara sikap dan proses sains, penyelidikan 

fenomena, dan produk keilmuan
[1]

. Kimia adalah ilmu yang logis yang dipenuhi dengan 

gagasan dan berbagai aplikasi yang menarik
[2]

. Dalam ilmu kimia terdapat dua hal yang saling 

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu ilmu kimia sebagai produk (pengetahuan kimia 

berupa fakta, konsep, teori, prinsip) dan kimia sebagai proses atau kerja ilmiah. Pembelajaran 

kimia tidak akan terlepas dari kegiatan eksperimen di laboratorium. Melalui kegiatan 

eksperimen dapat memberikan pengalaman langsung sebagai hasil pembelajaran bermakna
[3]

. 

Di dalam Permendikbud nomor 59 tahun 2014 dinyatakan bahwa pembelajaran kimia 

merupakan pembelajaran yang menekankan pada penerapan keterampilan proses sains
[4]

. 

Keterampilan proses sains yaitu penumbuhan dan pengembangan keterampilan tertentu pada 

diri peserta didik sehingga mampu memproses informasi untuk memperoleh fakta, konsep, 

maupun pengembangan sikap dan nilai
[5]

. Dengan demikian keterampilan proses sains 

menjadi roda penggerak penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan 

dan pengembangan sikap dan nilai. Jadi keterampilan proses adalah suatu pendekatan 
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pembelajaran, dimana siswa memperoleh kesempatan untuk melakukan suatu interaksi 

dengan objek konkret sampai pada penemuan konsep
[6]

. 

Asam dan basa merupakan salah satu materi yang penting untuk dipelajari siswa kelas 

XI SMAdanmerupakan materi prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya seperti larutan 

penyangga dan hidrolisis garam. Jika siswa tidak menguasai materi asam dan basa dengan 

baik, maka siswa akan mengalami kesulitan untuk memahami materi selanjutnya. Pada proses 

pembelajaran materi asam dan basa, siswa dituntut untuk memahaminya melalui teori dan  

kegiatan eksperimen
[7]

 

Model pembelajaran inkuiri merupakan salah satu model pembelajaran kimia yang 

disarankan pada kurikulum 2013. Pembelajaran inkuiri merupakan suatu kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan
[8]. 

Dalam pembelajaran 

inkuiri, aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan oleh guru untuk mencari dan menemukan 

jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga guru berperan sebagai fasilitator 

dan motivator belajar siswa.
 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan hasil angket yang diberikan kepada guru 

dan siswa di beberapa SMA  Kota Padang dapat disimpulkan sebagai berikut,(1) Belum 

terdapat bahan ajar yang mengintegrasikan kegiatan eksperimen dan keterampilan proses 

sains, (2) Bahan ajar yang tersedia belum mendukung siswa menemukan konsep dan belum 

menekankan pada keterampilan proses sains sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, (3) 

Sebagian besar sekolah melakukan kegiatan eksperimen diakhir pembelajaran teori (tidak 

terintegrasi dengan pembelajaran) sehingga kegiatan eksperimen cenderung bersifat 

mengkonfirmasi konsep,dan (4) Bahan ajar yang digunakan belum menarik perhatian dan 

motivasi siswa untuk belajar 

Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk mendukung tuntutan kurikulum 2013 

perlulah dikembangkan bahan ajar yang mengintegrasi kegiatan eksperimen dan keterampilan 

proses sains yang dapat menuntun siswa menemukan konsep. Sehingga kegiatan eksperimen 

yang dilakukan tidak lagi hanya untuk mengkonfirmasi konsep melainkan menemukan 

konsep. 

Salah satu bahan ajar yang dapat memfasilitasi hal tersebut adalah modul.modul 

adalah sarana pembelajaran dalam bentuk tetulis atau cetak yang disusun secara sistematis, 

memuat materi pembelajaran metode, tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar atau 

indikator pencapaian kompetensi, petunjuk kegiatan belajar mandiri (self instructional), dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguji diri sendiri melalui latihan yang 

disajikan dalam modul tersebut
[9]10][11]

.  

Ciri-ciri atau karakteristik modul adalah sebagai berikut:  (a) Self Instructional, yaitu 

mampu membelajarkan siswa secara mandiri; (b) Self Contained, yaitu seluruh materi 

pembelajaran dari satu unit kompetensi atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam 

satu modul secara utuh; (c) Stand alone (berdiri sendiri), yaitu modul yang dikembangkan 

tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media 

pembelajaran lain; (d) Adaptive, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi; (e) User Friendly, yaitu modul hendaknya bersahabat 

dengan pemakainya
[12]

. 

Modul berbasis guided inkuiryterintegrasi eksperimen dan keterampilan proses sains 

adalah modul yang dilengkapi dengan  kegiatan  eksperimen dan menekankan pada 

keterampilan proses sains yang  didesain dengan menggunakan  tahap-tahap  proses  

pembelajaran  inkuiri terbimbing menurut Lawson  dan  Abraham (1979)  dan Hanson 

(2005).Pada  modul berbasis  guided inquiri  terintegrasi   eksperimen  dan keterampilan 

proses sains,   siswa   diberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen, mengumpulkan 
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data dan menganalisis data hasil percobaan. Adanya ilustrasi submikroskopis dalam bahan 

ajar akan membantu siswa menghubungkan fakta (makroskopis) dengan submikkroskopis.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar modul asam dan basa berbasis guided 

inquiryterintegrasi eksperimen dan keterampilan  proses  sains untuk siswa SMA yang valid 

dan praktis digunakan dalam pembelajaran. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya
[13]

.Untuk terjadinya proses belajar dapat dilakukan  dengan 

berbagai pendekatan, strategi model dan metode dalam pembelajaran.  

Salah satu model pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum 2013 adalah model 

pembelajaran inkuiri. Inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, 

logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh 

percaya diri
[14]

. Model pembelajaran ini menuntut keterlibatan aktif para siswa untuk 

menyelidiki dan mencari melalui proses berpikir aktif
[15]

. Dengan demikian, dalam  

pembelajaran inkuiri siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi 

bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. 

Ada empat level pembelajaran inkuiri yaitu, confirmation inquiry, structural inquiry, 

guided inquirydanopen inquiry
[16]

. Berdasarkan tingkatan inkuiri ini, guided inquiry cocok 

untuk diterapkan dalam pembelajaran mengenai konsep dan prinsip yang mendasar dalam 

mempelajari kimia. Dan sesuai juga dengan tahap perkembangan intelektual siswa SMA yang 

sudah memasuki perkembangan operasional formal. 

Pembelajaran guided inquiry adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dengan peran individu untuk memastikan bahwa 

semua siswa terlibat penuh dalam proses pembelajaran
[17]

. Dalam pembelajaran guided 

inquiry, menuntut siswa untuk mampu tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan atau 

mendapatkan jawaban yang benar tetapi juga dituntut untuk melakukan serangkaian 

investigasi, eksplorasi, pencarian, eksperimen, penelusuran, dan penelitian
[18]

. 

Siklus pembelajaran guided inquiryyang paling sederhana dikemukakan oleh Lawsen 

dan Abraham (1979) terdiri dari eksplorasi, pembentukan konsep, dan aplikasi
[19]

, sementara 

itu Hanson (2005) membaginya menjadi lima tahap yaitu orientasi, eksporasi, pembentukan 

konsep, aplikasi dan penutup
[20]

. 

Tahap orientasi merupakan tahap untuk mempersiapkan siswa belajar. Pada tahap ini 

aktivitas yang dapat dilakukanadalah  memberikan motivasi, menghasilkan rasa ingin tahu, 

dan membangun pengetahuan baru dengan cara menghubungkan dengan pengetahuan 

sebelumnya. Tahap eksplorasi, siswa  melakukan pengamatan dan menganalisis model atau 

informasi.Model atau informasi dapat berupa diagram, grafik, tabel data, satu atau  lebih 

persamaan. Pada tahap ini peneliti melakukan modifikasi dimana model/data yang akan 

dianalisis merupakan data yang diperoleh dari hasil kegiatan eksperimen yang diintegrasikan 

pada proses pembelajatan teori.Tahap pembentukan konsep siswa mengeksplorasi data hasil 

eksperimen dengan dipandu pertanyaan kritis (criticalthinking question) serta ilustrasi 

submikroskopis yang diberikan. Tahap aplikasimerupakan tahap siswa meningkatkan 

pemahaman dengan menggunakan konsep yang telah didapatkan dan menerapkannya kepada 

masalah-masalah lain melalui latihan Terakhir tahap penutup siswa membuat kesimpulan dan 

memahami konsep yang dipelajari serta menghubungkan antara satu konsep dengan konsep 

yang lainnya. 
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Tujuan utama mengintegrasikan kegiatan eksperimen dalam tahap eksplorasi model 

pembelajaran berbasis guided inquiryadalah untuk meningkatkan aktifitas siswa dalam 

penemuan konsep, membentuk keterampilan mereka dalam menghubungkan data dan 

membuktikan sesuatu untuk menjawab pertanyaan atau mendukung maupun menolak suatu 

hipotesis. Melalui kegiatan eksperimen siswa dapat mengaktifkan berbagai keterampilan 

sains. Sejumlah proses mental yang terkait dengan sains dalam kegiatan eksperimen tertentu 

disebut sebagai keterampilan proses sains.  

Keterampilan Proses Sains (KPS) merupakan keterampilan-keterampilan yang dimiliki 

oleh para ilmuan untuk memperoleh dan mengembangkan produk sains.KPS menekankan 

pada pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan 

perolehannya.Keterampilan diartikan kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan 

secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil tertentu, termasuk kreatifitas.Keterampilan 

proses mencakup kegiatan mengamati, mengklasifikasi, menafsirkan, memprediksi, 

mengkomunikasikan, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan 

percobaan, menerapkan konsep, melakukan percobaan, menggunakan alat dan bahan
[5][21]

 

Pembelajaran modelguided inquiry yang mengintegrasikan kegiatan eksperimen dan 

keterampilan proses sains ini akan lebih mudah dilaksanakan jika tersedia bahan ajar. Oleh 

karena itu pengintegrasian model pembelajaran ini ke dalam bahan ajar merupakan salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk membantu guru dalam menerapkannya. 

Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan adalah modul. Modul merupakan suatu 

paket belajar mengajar yang berkenaan dengan satu unit bahan pelajaran yang disajikan 

secara sistematis sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa seorang 

fasilitator/guru. Modulberisi berbagai komponen yang memungkinkan siswa dapat 

menggunakannya secara mandiri, mengevaluasi kemampuannya sendiri, menentukan kegiatan 

memulai dan mengakhiri belajar sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran
[9][10].

Dari 

pengertian tersebut, dapat kita simpulkan  bahwa modul disusun dan dirancang secara 

sistematis dalam bentuk khusus yang diberikan kepada siswa sehingga siswa dapat 

memahami konsep-konsep didalamnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan modul dapat merangsang motivasi 

intrinsik siswa untuk belajar kimia, motivasi intrinsik siswa yang belajar dengan 

menggunakan modul lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional (tanpa modul)
[22] 

Dalam mengembangkan bahan ajar modul ini terdapat beberapa tahapan yang harus 

dilalui, yaitu harus menganalisis SK dan KD, merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran, 

menentukan judul modul, menyusunan materi, dan langkah-langkah pembelajarannya.Secara 

umum modul harus memuat paling tidak : 1) Judul , 2) petunjuk belajar (petunjuk siswa/guru 

), 3) kompetensi yang akan dicapai , 4) informasi pendukung , 5) latihan-latihan , 6) petunjuk 

kerja (dapat berupa lembar kerja) ,7) dan evaluasi /penilaian
[23][24] 

Hasil penelitian dalam bidang kognitif sains Moog dan Farrell (2006) menyimpulkan 

bahwaada lima kunci mengenai pembelajaran yang telah muncul bahwa manusia belajar 

dengan: (1) Membangun sendiri pemahaman mereka berdasarkan pengetahuan yang telah 

mereka miliki sebelumnya, pengalaman, keahlian, sikap dan kepercayaan; (2) Mengikuti 

siklus pembelajaran yang meliputi eksplorasi, pembentukan konsep dan aplikasi; (3) 

Menghubungkan dan memvisualisasikan konsep dan multipel representasi; (4) Diskusi dan 

berinteraksi dengan yang lain; (5) Memperlihatkan kemajuan dan menguji kemampuan. 

Beberapa penelitian lain yang telah dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah :(1) 

Hesbon, (2014) menyimpulkan pembelajaran dengan keterampilan proses sains dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengurangi keterampilan kinerja yang buruk; (2) 

Nworgu L. N., dan Otum V. V. (2013), menyimpulkan bahwa efek dari guided inquiry 

dengan Analogy Instructional Strategy pada penguasaan keterampilan proses sains dalam 



 

 

1975 

 

pembelajaran biologi dapat mendorong para siswa untuk tampil baik dan mengurangi 

kesenjangan antar siswa; (3)Andromeda dkk (2016), menyimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan kegiatan praktikum terintegrasi efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

ranah kognitif; (4) Bruck L.B, dan Towns M.H. (2008), menyimpulkan bahwa kegiatan 

eksperimen atau praktikum berbasis inkuiri terbimbing merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang paling disarankan dalam pembelajaran kimia. 
 [25][26][27][28]

.  

Penelitian terkait dengan pemgembangan bahan ajar yang berbasis guided inquiri juga 

sudah dilakukan antara lain oleh: (1) Andromeda dkk (2015), mengembangkan LKS 

eksperimen berbasis inkuiri terbimbing materi koloid untuk siswa SMA; (2) Andromeda dkk 

(2015), mengembangkan bahan ajar dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis inkuiri 

terbimbing dengan representasi chemistry triangle pada materi hidrolisis garam untuk siswa 

kelas XI tingkat SMA/MA. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bahan ajar yang 

dikembangkan mempunyai kategori kevalidan dan kepraktisan yang tinggi
[29][30] 

Dari tinjauan teori dan hasil penelitian yang sudah dilakukan di atas, dilakukan 

pengembangan dan dihasilkan  bahan ajar modul asam dan basa terintegrasi eksperimen dan 

keterampilan proses sains untuk siswa SMA yang valid dan praktis. Modul yang dihasilkan 

ini  dapat membantu guru dan siswa dalam pembelajaran dan diduga dapat meningkatkan 

hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini termasuk jenis 

penelitian Research and Development (R&D) Penelitian R & D adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut
[31]

. Produk dalam penelitian ini berupa modul asam basa berbasis guided inquiri 

terintegrasi eksperimen dan keterampilan proses sains. Model pengembangan yang digunakan 

adalah model 4-D. Model 4-D meliputi empat tahap yaitu: (1) define (pendefinisian), (2) 

design (perancangan), (3) develop (pengembangan) dan (4) disseminate (penyebaran)
[31]

. 

Penelitian pada tahun pertama ini  baru dilakukan sampai tahap develop, pengujian validitas 

dan praktikalitas produk. 

Tahap define (pendefinisian) bertujuan untuk menetapkan dan mendefenisikan syarat-

syarat pembelajaran. Tahap ini meliputi: (a) Analisis ujung depan, bertujuan untuk 

memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Analisis ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran 

angket kepada guru kimia dan siswa SMA; (b) Analisis siswa, merupakan telaah karakteristik 

siswa. Analisis ini dilakukan dengan cara mewawancarai guru dan penyebaran angket kepada 

siswa;    (c) Analisis tugas, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan 

yang harus dikuasai siswa melalui penentuan isi dan satuan pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum. Analisis dilakukan dengan cara menganalisis Kompetensi Dasar dari materi asam 

basa. Selanjutnya dilakukan perumusan indikator pembelajaran sesuai dengan Kompetensi 

Dasar (d) Analisis konsep, dilakukan dengan mengidentifikasi dan menyusun secara 

sistematis konsep-konsep utama dari materi asam basa; dan (e) Analisis tujuan pembelajaran, 

dilakukan  dengan merumuskan tujuan pembelajaran dari materi asam basa berdasarkan 

indikator yang telah dibuat. 

Tahap perancangan (design) bertujuan untuk merancang modul asam basa berbasis 

guided inquiry terintegrasi eksperimen dan keterampilan proses sains  untuk siswa SMA. 

Komponen-komponen modul terdiri dari, judul modul, kompetensi yang akan dicapai, 

petunjuk penggunaan, analisis konsep, lembar kegiatan, lembar kerja, lembar evaluasi, kunci 

jawaban lembar kerja dan kunci lembar evaluasi
[23]

. Pada lembaran kegiatan dalam modul 

disusun berdasarkan sintak pembelajaran guided inquirymenurut Hanson (2005), yang 
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dimodifikasi sesuai kebutuhan. Sintak pembelajaran guided inquirymeliputi orientasi, 

eksplorasi, pembentukan konsep aplikasi dan penutup
[20]

. Pada tahap eksplorasi dimodifikasi 

dengan mengintegrasikan kegiatan eksperimen dan keterampilan proses sains. 

Tahap develop (pengembangan) bertujuan untuk menghasilkan modul asam basa 

berbasis guided inquiryterintegrasi eksperimen dan keterampilan proses sains yang valid dan 

praktis digunakan dalam proses pembelajaran kimia di SMA. Tahap ini terdiri dari tiga 

langkah, yaitu uji validitas, revisi, dan uji coba terbatas untuk melihat praktikalitas dari 

produk yang dikembangkan 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembaran validasi, lembaran 

praktikalitas dan modul itu sendiri.Lembaran validasi berfungsi untuk menilai rancangan awal 

yang dihasilkan dari segi komponen isi, konstruk, kebahasaan dan kegrafisan. Lembar 

praktikalitas berfungsi untuk menilai produk dari segi kemudahan penggunaan, efisiensi 

waktu pembelajaran dan manfaat, dan modul yang digunakan siswa  dalam pembelajaran 

untuk melihat keterbacaan dari modul.  

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan fomula kappa Cohen.dimana pada akhir 

pengolahan diperoleh nilai moment kappa
[33] 

 
Keterangan: 

K = momen kappa  

o = Proporsi yang terealisasi 

 = Proporsi yang tidak terealisasi 

 

Tabel 1 

Kategori Keputusan berdasarkan Momen Kappa 
 

Interval Kategori 

0,81 – 1,00 Sangat tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,01 – 0,20 Sangat rendah 

< 0,00 Tidak valid 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tujuan dan prosedur penelitian, telah dihasilkan bahan ajar modul asam 

basa berbasis guided inquiri terintegrasi eksperimen dan keterampilan proses sains yang valid 

dan praktis digunakan dalam pembelajaran kimia di SMA. Dalam pengembangan bahan ajar 

ini mengunakan model pengembangan perangkat pembelajaran four-D. Hasil yang diperoleh 

adalah sebagai berikut ini. 

 

A. Tahap define (pendefinisian) 

Pada tahap ini telah dilakukan analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, 

analisis konsep, dan analisis tujuan pembelajaran. Hasil yang diperoleh adalah sebagai 

berikut. 

1) Analisis ujung depan (font-end analysis) 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan hasil angket yang diberikan kepada 3 

orang guru kimia dan 30 orang peserta didik di beberapa sekolah di kota Padang (SMAN 3, 
SMAN 7, dan SMAN 16 Padang) diperoleh data sebagai berikut: (1) Belum terdapat bahan 
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ajar yang mengintergrasikan kegiatan eksperimen dengan pembelajaran teori,(2) Bahan ajar 

yang tersedia belum mendukung peserta didik dalam menemukan konsep dan belum 

menekankan pada keterampilan proses sains sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, (3) 

Kegiatan eksperimen dilakukan setelah pembelajaran teori (tidak terintegrasi) sehingga yang 

dilakukan cenderung bersifat mengkonfirmasi konsep belum menemukan konsep, (4)Bahan 

ajar yang digunakan belum menarik perhatian dan motivasi siswa untuk belajar.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dirancanglah bahan ajar yang dapat 

memotivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

SMA.Bahan ajar yang dimaksud berupa modul yang mengintegrasikan kegiatan eksperimen 

dan KPS dalam pembelajaran teori berbasis guided inquiry.  Hal ini sejalan dengan tuntutan 

kurikulum 2013 dimana pelaksanaan pembelajaran  berorientasi kepada siswa aktif. Siswa 

dituntut aktif dan mandiri dalam pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator dan 

motivator. 

2) Analisis siswa (learner analysis) 

Pada penelitian ini subjek penelitian adalah siswa  SMA kelas XI yang berusia antara 

15-17 tahun. Menurut Piaget usia ini disebut periode operasional formal, yang merupakan 

tahap akhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. Pada tahap operasional formal 

seseorang memiliki kemampuan untuk berfikir abstrak dan simbolis. Disamping itu, 

kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah melalui kegiatan eksperimentasi 

sistematis juga telah terbentuk.
[34]

 

Hasil observasi, wawancara dan angket yang diberikan kepada 30 orang peserta 

didikdari beberapa SMA (SMAN 3, SMAN 7, dan SMAN 16 Padang)diperoleh data sebagai 

berikut: (1) 43,3 % siswa menyukai gaya belajar visual (melihat); (2) 16,6 % siswa menyukai 

gaya belajar audio (mendengarkan); dan (3) 40 % siswa menyukai gaya belajar kinestetik 

(terlibat langsung dalam proses pembelajaran). 

Berdasarkan teori Piaget dan karakteristik gaya belajar siswa SMA tersebut, maka 

pengembangan bahan ajar modul berbasisi guided inquiry terintegrasi eksperimen dan 

keterampilan proses sains sangat tepat. Karena di dalam modul materi pelajaran disajikan 

secara lengkap dengan model/gambar/ilustrasi dengan warna yang sesuai dan menarik. Modul 

menuntut siswa untuk aktif  menemukan konsep melalui kegiatan eksperimen yang dipandu 

dengan ilustrasi submikroskopis serta critical thinkng question (pertanyaaan kritis), sehingga 

keterampilan proses sains siswa menjadi lebih meningkat. 

3) Analisis tugas 

Berdasarkan hasil analisis KI dan KD yang terdapat dalam silabus kimia-minat SMA, 

dijabarkan beberapa indikator pembelajaran. 3.10 dan 4.10
[7]

. Selanjutnya dilakukan 

perumusan indikator.  

Kompetensi Dasar (KD) untuk materi asam dan basa yang harus dikuasai siswa 

adalah: (1) Point 3.10 Menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan/atau pH 

larutan dan (2) point 4.10 Mengajukan ide gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat 

untuk menentukan keasaman asam/basa atau titrasi asam/basa. Berdasarkan KD 3.10 dan KD 

4.10 dapat dirumuskan indikator pembelajaran pada materi Asam dan Basa adalah: (1) 

Menjelaskan sifat larutan berdasarkan teori asam basa menurut teori Arrhenius, Bronsted-

Lowry, dan Lewis; (2) Menentukan sifat larutan asam basa dengan menggunakan kertas 

lakmus dan indikator alam; (3) Menganalisis sifat larutan berdasarkan pH larutan; (4) 

Menentukan sifat larutan asam basa dengan menggunakan indikator alam dan kimia; (5) 

Menghubungkan derajat keasaman (pH) dengan derajat ionisasi, dan tetapan kesetimbangan 

asam basa. 

4) Analisis konsep (concept analysis) 

Sesuai indikator pembelajaran, maka diperoleh beberapa konsep utama dan konsep 

yang relevan pada materi asam dan basa. Konsep utama meliputi, (1) konsep asam basa (teori 
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asam basa), (2) kekuatan asam basa (asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah), (3) 

sifat asam basa, dan (4) pH asam basa. 

Konsep-konsep utama dan prasyarat ini dianalisis dari beberapa buku teks kimia 

perguruan tinggi dan buku kimia SMA yang relevan, antara lain  buku karangan Brady 

(2010), Tro Nivaldo J(2011), Hiskia Ahmad (2001), Syukri. S (1999), Raimon Chang (2005), 

Michael Purba (2004), dan Irvan Permana (2009) serta beberapa sumber yang relevan lainnya. 

Konsep-konsep yang diperoleh dibuatkan dalam suatu tabel analisis konsep. Tabel analisis 

konsep ini berguna untuk pedoman dalam menyusun isi materi pada modul. 

5) Analisis tujuan pembelajaran 

Berdasarkan indikator yang telah didapatkan, dapat dirumuskan tujuan pembelajaran 

sebagai berikut: (1) Peserta didik mampu menjelaskan sifat larutan berdasarkan konsep asam 

basa menurut teori Arrhenius melalui model yang disajikan dengan benar; (2) Peserta didik 

mampu menjelaskan sifat larutan berdasarkan konsep asam basa menurut teori Bronsted-

Lowry melalui model yang disajikan dengan benar; (3) Peserta didik mampu menjelaskan 

pasangan asam basa konjugasi dari persamaan reaksi asam basa menurut teori Bronsted-

Lowry melalui model yang disajikan dengan benar; (4) Peserta didik mampu menjelaskan 

sifat larutan berdasarkan konsep asam basa menurut teori Lewis melalui model yang disajikan 

dengan benar; (5) Peserta didik mampu menentukan sifat larutan asam, basa, dan netral 

dengan menggunakan kertas lakmus dan indikator alam melalui percobaan dengan benar; (6) 

Peserta didik mampu menentukan  bahan alam  yang  dapat  dijadikan sebagai indikator yang 

tepat  melalui percobaan yang dilakukan dengan benar;  (7) Peserta didik mampu 

membedakan asam lemah dengan asam kuat serta basa lemah dengan basa kuat melalui model 

yang disajikan dengan benar; (8) Peserta didik mampu menganalisis sifat larutan berdasarkan 

pH larutan dengan benar; (9) Peserta didik mampu membedakan asam lemah dengan asam 

kuat serta basa lemah dengan basa kuat yang konsentrasinya sama menggunakan indikator/pH 

meter melalui percobaan yang dilakukan dengan benar; (10) Peserta didik mampu 

menentukan pH larutan dengan menggunakan beberapa indikator kimia melalui percobaan 

yang dilakukan dengan benar; (11) Peserta didik mampu menghitung pH larutan asam dan 

basa melalui model yang disajikan dengan benar; dan (12) Peserta didik mampu 

menghubungkan asam lemah dengan asam kuat serta basa lemah dengan basa kuat untuk 

mendapatkan derajat ionisasi (α) atau tetapan ionisasi ( ) melalui model yang disajikan 

dengan benar. 

Berdasarkan KD 3.10 dan KD 4.10, diketahui bahwa materi asam dan basa terdiri dari 

dua komponen yaitu teori dan eksperimen. Oleh karena itu, untuk memahami materi asam dan 

basa seutuhnya sebaiknya proses pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan eksperimen 

dan teori.  

Berdasarkan analisis tujuan pembelajaran di atas jelas bahwa pembelajaran asam basa 

harus ditunjang dengan kegiatan eksperimen. Dengan demikian bahan ajar modul yang 

dikembangkan dengan mengintegrasikan kegiatan eksperimen dalam pembelajaran teori akan 

lebih mengefisienkan waktu pembelajaran. 

B. Tahapdesign (perancangan) 

Modul terintegrasi eksperimen dan keterampilan proses sains dirancang sesuai dengan 

siklus pembelajaranguided inquiry. Siklus belajarnya meliputi: orientasi, eksplorasi, 

penemuan atau pembentukan konsep, aplikasi dan penutup
11

. Pada tahap eksplorasi siswa 
melakukan eksperimen, data hasil eksperimen merupakan model yang akan dianalisis siswa. 

Karakteristik lain dari modul ini adalah adanya ilustrasi submikroskopis. Melalui 

pertanyaan-pertanyaanyang diberikan dalam modul akan dapat memandu siswa menemukan 

konsep dengan menghubungkan ilustrasi submikroskopis yang ada dalam modul dengan fakta 

hasil eksperimen (makroskopis).  
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Pertanyaan-pertanyaan  yang  disajikan  pada tahap eksplorasi ini disebut pertanyaan 

kritis atau critical thingking question. Pertanyaan kritis dirancang berdasarkan indikator 

keterampilan proses sains. Indikator Keterampilan Proses Sains (KPS) tersusun atas: 

observasi, klasifikasi, interpresentasi, prediksi, melakukan komunikasi, mengajukan 

pertanyaan, mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan 

alat/bahan/sumber, menerapkan konsep, dan melaksanakan percobaan/ penyelidikan
[5]

.  

Komponen-komponen pada kegiatan eksperimen berbasis guided inquirysesuai 

dengan component of the laboratory investigationyang meliputi: (1) Title (judul), (2)  

explanation (informasi), (3)    Alligment    to   Chemistry    Curriculum    Framework    (tujuan 

pembelajaran), (4) Instrumentation (alat dan bahan), (5) Safety  (keselamatan kerja), (6) 

Procedure (Prosedur kerja), (7) Prelab Guiding Question Stimulation (prelab), (8) 

Investigation (pengamatan), (9) Microscale alternative (aktivitas microskopik), dan (10) 

Postlab Assesment (postlab)
[19]

.  

Format penulisan modul didasarkan pada buku Panduan Pengembangan Bahan 

Ajar
[23][24]

. Beberapa unsur atau komponen yang harus dimiliki dalam suatu modul, yaitu : (1) 

Pedoman guru; (2) Lembaran kegiatan siswa; (3) Lembaran kerja; (4) Kunci lembaran kerja; 

(5) Lembaran tes; dan (6) Kunci lembaran tes.  

 

C. Tahap develop (pengembangan) 

Tahap ini terdiri dari tiga langkah, yaitu uji validitas, revisi, dan uji coba.  

 

1) Hasil Uji validitas  

Validasi dilakukan oleh 6 orang validator (3 orang dosen kimia FMIPA UNP dan 3 

orang guru kimia SMAN 3 Padang) sebagai pakar (judgment expert). Pemilihan pakar ini 

berdasarkan pendapat
[31]

, bahwa untuk menguji validitas dapat digunakan pendapat ahli  yang 

jumlahnya minimal tiga orang. Semakin banyak validator yang digunakan maka akan semakin 

bagus hasil yang diperoleh. 

Hasil validasi digunakan untuk mengungkapkan kelayakan isi, kelayakan konstruksi 

(komponen penyajian), komponen kebahasaan, dan komponen kegrafisan modul yang telah 

dikembangkan. Hasil validasi dari keempat komponen yang dinilai ada pada Tabel 2.  

Tabel 2.Tingkat Validitas dari Validator 

No Komponen yang dinilai Momen 

kappa 

(k) 

Kategori 

1. Kelayakan Isi 0.84 Sangat Tinggi 

2. Kelayakan Konstruksi 0.83 Sangat Tinggi 

3. Komponen Kebahasaan 0.87 Sangat Tinggi 

4. Komponen Kegrafisan  0.79 Tinggi 

Rata-rata Kevalidan 0.83 Sangat Tinggi 

 

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji validitas modul oleh validator terlihat 

bahwa modul asan basa yang dikembangkan sudah valid dari semua aspek penilaian yaitu, 

kelayakan isi, komponen kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan. 

Perolehan rata-rata momen kappa terhadap kelayakan isi 0.84 dengan tingkat 

kevalidan sangat tinggi.Hasil ini menunjukkan bahwa modul asam basa berbasis guided 

inquiry terintegrasi eksperimen dan keterampilan proses sains yang dihasilkan telah  sesuai 

dengan tuntutan KI dan KD pada silabus kimia kurikulum 2013 yang dituangkan pada 

Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014. 

Untuk kelayakan konstruksi (penyajian) diperoleh rata-rata nilai kappa 0,83 dengan 

kategori kevalidan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa modul yang dihasilkan telah 

valid dari aspek kelayakan konstruksi (penyajian) atau sudah disusun secara sistematissesuai 
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dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Materipembelajran sudah disajikan secara lengkap 

sesuai dengan urutan pada indikator
[20]

. 

Rata-rata nilai momen kappa terhadap komponen kebahasaan dan kegrafikaan dari 

validator adalah 0.87 dan 0.79 dengan kategori kevalidan sangat tinggi dan tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa modul asam dan basa berbasis guided inquiry terintegrasi eksperimen 

dan keterampilan proses sains sudah komunikatif dan tidak bermakna ganda, pertanyaan kritis 

yang diajukan jelas, konsisten dalam menggunakan simbol atau lambang. Selain itu gambar 

dan huruf yang digunakan dapat diamati dengan jelas, tata letak teratur serta warna yang 

digunakan dapat menarik perhatian siswa.Sesuai dengan hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam menyusun bahan ajar menurut Steffen Peter yaitu bahasa yang mudahmenyangkut 

jelasnya kalimat dan kemudahan dibaca
[20][21]

.  

Dari komponen kegrafikan, diperoleh nilai k 0.84 dengan kategori kevalidan sangat 

tinggi, artinya modul sudah lengkap, karena sudah meliputi uraian modul, desain cover dan 

desain isi modul sudah sesuai dengan standar penilaian bahan ajar oleh BNSP. Modul juga 

sudah menggunakan jenis dan ukuran huruf yang sesuai dan jelas, layout atau tampilan cover 

dalam modul menarik perhatian siswa, sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Begitu juga 

gambar dan ilustrasi yang digunakan dapat diamati dengan jelas dan dapat menyampaikan 

pesan secara efektif kepada siswa
[24]

 

Secara keseluruhan modul asam dan basa berbasis guided inquiry terintegrasi 

eksperimen dan keterampilan proses sains yang dikembangkan telah valid dengan nilai k 0,83 

kategori kevalidan sangat tinggi. Akan tetapi, untuk kesempurnaan masih diperlukan 

perbaikan terhadap beberapa bagian pada modul. Berdasarkan saran yang diberikan validator, 

maka dilakukan revisi terhadap modul yang dihasilkan sehingga menghasilkan produk yang 

valid. 

2) Revisi 

Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki bagian modul asam dan basa berbasis guided 

inquiryterintegrasi eksperimen dan keterampilan proses sains yang dianggap masih kurang 

tepat oleh validator sebelum produk diujicoba. Beberapa halyang disaran antara lain: (1) 

Cover modul di revisi dengan menyeimbangkan contoh-contoh asam dan basa di dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan materi asam basa; (2) Penyajian model dibuat lebih 

representatif; (3) Tampilan lay out (tata letak) dirapikan dan warna-warna yang terlalu banyak 

dikurangi sehingga tampilan isi modul menjadi lebih menarik; (4) Sintak inkuiri disusun 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada pada modul; dan (5) kesalahan penulisan 

diperbaiki demi kesempurnaan modul. 

3) Uji Coba Produk 

Praktikalitas modul berbasis guided inquiryterintegrasi eksperimen dan keterampilan 

proses sains dilihat dari keterpakaian produk berdasarkan hasil uji coba terbatas di lapangan 

menyangkut kepraktisan dan keterlaksanaan produk yang dikembangkan. Berdasarkan hasil 

analisa data respon guru dan siswa dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4. 

Tabel 3. Tingkat Praktikalitas Angket Respon Guru 

No. Aspek yang dinilai Momen kappa (k) Kategori 

kepraktisan 

1. Kemudahan penggunaan 0.86 Sangat Tinggi 

2. Efesiensi waktu pembelajaran 0.67 Tinggi 

3. Manfaat 0.67 Tinggi 

Rata-rata Kepraktisan 0.73 Tinggi 

Tabel 4.Tingkat Praktikalitas Angket Respon Siswa 

No. Aspek yang dinilai Momen kappa (k) Kategori 

kepraktisan 

1. Kemudahan 

penggunaan 

0.76 Tinggi 
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2. Efesiensi waktu 

pembelajaran 

0.75 Tinggi 

3. Manfaat 0.77 Tinggi 

Rata-rata Kepraktisan 0.76 Tinggi 

 

Angket respon guru menunjukkan bahwa modul yang diujicobakan memiliki kategori 

kepraktisan yang tinggi dengan nilai momen kappa sebesar 0,73. Angket respon siswa 

menunjukkan bahwa modul yang diujicoba memiliki kategori kepraktisan yang tinggi dengan 

nilai momen kappa 0,76.  

Kepraktisan modul juga dilihat dari hasil analisa pertanyaan yang tersedia pada modul. 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, siswa mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut dengan persentase 82,5 % seperti pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Analisa Jawaban Pertanyaan pada Modul 

Aspek yang dinilai Persentase (%) 

Pertanyaan kritis 82 

Latihan  81 

Pre-Lab 88 

Post-Lab 83 

Lembar Kerja 81 

Lembar Tes 80 

Rata-rata 82.5 

 

Uji praktikalitas terdiri dari kemudahan penggunaan, efesiensi waktu pembelajaran 

dan manfaat. Rata-rata momen kappa terhadap penilaian kemudahan penggunaan, modul 

asam dan basa berbasisguided inquiry terintegrasi eksperimen dan keterampilan proses sains 

dari angket respon guru dan siswa berturut-turut  0.86 dan 0.76. Hal ini menunjukkan bahwa 

modul  yang dihasilkan mudah digunakan dari segi petunjuk penggunaan, materi yang 

disajikan, bahasa yang mudah dipahami, ukuran praktis dan langkah-langkah pembelajaran 

yang tersedia pada modul jelas. 

Rata-rata momen kappa terhadap penilaian efesiensi waktu pembelajaran  kimia  dari 

angket respon guru  dan siswa sebesar 0.67 dan 0.75 dengan kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa modul  yang dihasilkan efektif dan efisien digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Rata-rata momen kappa terhadap penilaian manfaat modul untuk kegiatan 

pembelajaran dari angket respon guru  dan siswa sebesar 0.67 dan 0.77 dengan kategori 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa modulyang dihasilkan dapat menuntun siswa menemukan 

dan memahami konsep asam dan basa dengan baik.Sehingga diperoleh rata-rata momen 

kappa uji praktikalitas dari ketiga guru kimia sebesar 0.73 dengan tingkat kepraktisan 

tinggi.Sedangkan rata-rata momen kappa uji praktikalitas dari 30 siswa kelas XI MIPA 3 

sebesar 0.76 dengan tingkat kepraktisan tinggi. 

Tingkat kepraktisan modul juga dilihat dari hasil analisa jawaban pertanyaan yang 

tersedia pada modul. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, siswa mampu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan persentase 82,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyajian materi dan langkah-langkah pembelajaran yang tersedia pada modul yang 

dihasilkan dapat dipahami siswa sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modul asam basa berbasisguided 

inquiry terintegrasi eksperimen dan keterampilan proses sains yang dihasilkan praktis 

digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran. 

 



 

 

1982 

 

KESIMPULAN 

Telah dihasilkan modul asam dan basa berbasis guided inquiry terintegrasi eksperimen 

dan keterampilan proses sains yang valid dan praktis digunakan dalam proses pembelajaran 

kimia di SMA.  
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ABSTRACT 

This thesis aimed to analyze students ability in problem solving 

personality thinking type in grape XI multimedia 1 in SMK N 9 Muaro 

Jambi, by choosing Acid and Base material. This thesis was done in 

SMK N 9 Muaro Jambi in grape XI in second semester in academic 

year 2016-2017. The sample of this study is 30 students. The 

instrument is five questions in esay form and MTBI questionnaire. The 

power analysis that used in this study is scoring. Based on the study, 

the average percentage of the students ability in problem solving 

thinking type in SMK N 9 Muaro Jambi is 55%. As described before, it 

is because some of students thinking type which have not capable yet to 

determine the strategy of apropriate problem solving. 

 

Keywords:Personality Type Thinking, Problem Solving 

 

 

PENDAHULUAN 

Pemecahan masalah merupakan kemampuan yang seharusnya dikuasai siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemampuan ini yang kemudian mendorong 

siswa untuk dapat mengembangkan pemahaman kimia sehingga siswa mampu 

menghubungkan konsep konsep yang berkaitan serta mampu memilih strategi mana yang 

cocok untuk dapat memperoleh solusinya. 

Salah satu kepribadian seseorang yang berkaitan dengan penalaran adalah kepribadian 

thinking, seseorang dengan kepribadian thinking memiliki kecenderungan berfikir analitis dan 

kritis. Menurut Ramalisa (2013) tipe kepribadian thinking dapat memecahkan masalah dengan 

kritis. Hal tersebut dapat dilihat pada setiap langkah pemecahan masalah yang dilalui siswa 

tipe kepribadian thinking. Siswa tipe kepribadian thinking dapat melalui keempat tahapan 

pada setiap langkah pemecahan masalah yaitu siswa mampu mengidentifikasi masalah dan 

informasi yang relevan tentang masalah terjadi, mengeksplorasi interpretasi dan koneksi, 

memprioritaskan alternatif dan mengkomunikasikan kesimpulan Sampai pada tahap terakhir 

proses berpikir kritis mengintegrasikan, memantau, dan menyaring strategi untuk penanganan 

ulang masalah.  

Menurut tim psikologi (2014, 161) tipe kepribadian thinking memiliki kelebihan yaitu 

objektif dalam memutuskan sesuatu, analitis terhadap permasalahan yang dihadapinya, kritis 

yang tinggi, bersikap yakin dan pasti, rasional impersonal dan logis. Namun, siswa ini juga 

memiliki kelemahan yaitu kurang peduli dengan perasaan orang lain, berfikir analisisnya bisa 

jadi berlebihan, dingin dan kaku serta merasa kehilangan sesuatu jika menyimpang logika. 
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Tipe kepribadian Thinking memiliki kekuatan pada cara berpikir analitis dengan 

tingkat akurasi yang tinggi. Mereka mampu membuat sistem pekerjaan dengan lebih baik. 

Tipe kepribadian thinking juga pembelajar sejati, ahli dalam menghitung, menalar, 

menganalisa. Dalam kegiatan belajar mengajar siswa tipe ini harus selalu fokus dan serius 

tidak bisa sambil bermain. Jika ada gangguan dari luar akan menghilangkan fokus belajarnya 

sehingga proses belajarnya akan terganggu. Sebagian besar siswa dengan tipe kepribadian 

thinking mempunyai IQ yang bagus. 

Seorang yang berkepribadian thinking dalam proses berpikir mereka cenderung 

berpikir logis, analitis dan kritis yang tinggi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan seorang 

dengan kepribadian thinking  yang memiliki kecenderungan berfikir analitis dan mampu 

membuat sistem informasi yang diperolehnya yang kemudian mengkaitkan sesuatu yang 

dianggap ada hubungan atau melalui menciptakan pola-pola dan menemukan hipotesis 

seharusnya memiliki kemampuan pemecahan masalah yang sangat baik. Namun hal ini belum 

dapat dibuktikan secara pasti apakah seorang dengan kepribadian thinking memiliki 

kemampuan pemecahan masalah yang sangat baik terutama dalam menyelesaikan masalah 

larutan asam basa, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian atau analisis yang mendalam 

tentang bagaimana kemampuan pemecahan masalah  dengan kecenderungan berpikir analitis 

dan kritis dalam hal ini siswa dengan kepribadian thinking. 

SMK Negeri 9 Muaro Jambi adalah sebuah sekolah menengah kejuruan yang terletak 

di Desa Pematang Gajah. SMK Negeri 9 Muaro Jambi  merupakan sebuah sekolah yang baru 

berdiri pada tahun 2011. Pada awalnya, SMK Negeri 9 Muaro Jambi memiliki dua program 

studi kejuruan, yaitu Multimedia dan Teknik Sepeda Motor. Namun saat ini SMK Negeri 9 

Muaro Jambi telah memiliki tiga program kejuruan yaitu Teknik Instalasi Tenaga Listrik, 

Multimedia, dan Teknik Sepeda Motor. Meskipun sekolah ini merupakan sekolah kejuruan, 

namun sekolah ini juga memiliki materi kimia sebagai salah satu mata pelajarannya. Dalam 

proses belajar mengajar Kimia kelas XI SMK Negeri 9 Muaro Jambi mengalami masalah 

dalam belajar yang berakibat pada rendahnya hasil belajar kimia. Meskipun tidak semua 

peserta didik  mengalami hal tersebut. Karena setiap peserta didik  memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang berbeda-beda. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kepribadian Tipe Thinking dalam 

Menyelesaikan Soal Larutan Asam Basa kelas XI Multimedia 1 SMK Negeri 9 Muaro Jambi” 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian jenis ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metodologi 

penelitian kualitatif deskritif.Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini 

mengacu pada tahap atau prosedur penelitian menurut Bogdan yang dimodifikasi oleh 

Moleong (2007:127). Tahap penelitian tersebut meliputi: (1) tahap pra-lapangan; (2) tahap 

pekerjaan lapangan; dan (3) tahap analisis data. 

1. Tahap Pra-Lapangan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengajuan Proposal penelitian kepada kepala sekolah. 

b. Permintaan izin untuk melakukan penelitian di SMK Negeri 9 Muaro jambi di kelas XI 

Multimedia semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

c. Penyusunan instrumen penelitian yaitu : angket kepribadian MBTI (Myers-Briggs Type 

Indikator), lembar tugas penyelesaian soal 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap ini, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Melakukan tes pemilihan subjek dengan menggunakan angket kepribadian thinking 

sehingga diperoleh siswa dengan kepribadian thinking. 
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b. Melakukan tes dengan memberikan lembar tugas penyelesaian soal materi larutan asam 

basa yang telah divalidasi kepada subjek. 

c. Menganalisis lembar jawaban tertulis. 

3. Tahap Analisis Data  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan teknik analisis data 

menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 337) yaitu: (1) data reduction (reduksi 

data); (2) data display (pemaparan data/kategorisasi); dan (3) conclusion drawing/verification 

(penarikan kesimpulan). 

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti itu 

sendiri.Sebagai instrument utama, peneliti berperan sebagai perancana, pelaksana pengumpul 

data, penganalisis, penafsir data, dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Selain itu, 

peneliti terjun langsung ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui 

pengamatan atau wawancara. Sebagai instrument, peneliti tidak melakukan intervensi ketika 

subjek mengisi tes kepribadian, menyelesaikan tes kemampuan berpikir melalui soal 

trigonometri maupun dalam proses menjawab pertanyaan wawancara.Sedangkan instrumen 

pendukung dalam penelitian ini meliputi: (1) tes kepribadian untuk pemilihan subjek 

penelitian yaitu lembar angket tes kepribadian MBTI yang disadur dari buku Babon Psikotes 

Paling Update untuk mengukur kepribadian siswa tipe thinking, (2) Lembar tugas 

penyelesaian soal kimia materi kesetimbangan kimia untuk mengungkap kemampuan 

pemecahan masalah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tes kepribadian MBTI pada siswa kelas XI Multimedia 1 SMK Negeri 9 Muaro 

Jambi dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas diketahui 10 orang siswa yang cenderung memiliki kepribadian 

Thinking. Selanjutnya dua orang siswa yang cenderung memiliki kepribadian Thinking inilah 

yang menjadi subjek penelitian. 

Setelah mendapatkan subjek, keesokan harinya peneliti menemui subjek untuk 

menentukan waktu dan tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian. Dalam 

melakukan penelitian, subjek tidak harus melaksanakan pada waktu jam sekolah atau 

tempatnya harus di sekolah tetapi dimana saja tergantung kesepakatan antara peneliti dengan 

subjek penelitian. Subjek penelitian membuat kesepakatan jika penelitiannya dilakukan di 

sekolah. Tes penyelesaian soal pada  penelitian ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 2 

Maret2017 pukul 09.00 yang bertempat di ruang kelas SMK Negeri 9 Muaro Jambi, peneliti 

menggunakan Instrument lembar tes penyelesaian soal. 

Berdasarkan hasil penyelesaian soal tes, ada enam siswa yang menjawab dengan tepat 

(ST) dan empat siswa yang menjawab kurang tepat(SKT). 

Siswa yang menjawab dengan tepat (ST) ternyata telah memenuhi empat langkah 

kemampuan penyelesaian masalah. Mereka yang menjawab soal dengan tepat dapat 

memahami soal dibuktikan dengan kemampuannya menentukan unsur-unsur yang terdapat 

dalam soal, mengetahui unsur yang ditanyakan pada soal dan menentukan langkah apa yang 

akan akan dilakukan selanjutnya. 

No Tipe Kepribadian Jumlah Siswa 

1 Thinking 10 

2 Feeling 15 

3 Thinking dan Feeling 2 

Jumlah 27 
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Setelah memahami soal dengan baik, ST dapat memilih strategi penyelesaian soal 

yang tepat pula bagi soal yang diberikan. Ini dibuktikan dengan kemampuannya untuk 

menyelesaikan masalah berdasarkan soal yang diberikan. Kemudian ST mampu meyelesaikan 

soal yang diberikan dengan baik menggunakan strategi yang telah tentukan. Langkah terakhir 

dalam kemampuan penyelesaian masalah yang dimiliki oleh ST yaitu siswa melakukan 

pengecekan terhadap jawaban yang telah diperoleh dan yakin dengan jawabannya. 

Sedangkan siswa yang menjawab kurag tepat (SKT), rata-rata mereka merasa kurang 

mampu dalam memilih strategi apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan soal sehingga 

jawaban yang dihasilkan tidak sesuai dengan kunci jawaban yang telah dibuat. 

 

 
 

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui presentase rata-rata kemampuan 

penyelesaian masalah siswa tipe thinking di SMK Negeri Muaro Jambi adalah 55% 

persen.Seperti yang telah diuraikan diatas, hal ini dikarenakan adanya sebagian siswa tipe 

thinking yang belum mampu menentukan strategi penyelesaian masalah yang sesuai.  

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Pemecahan masalah merupakan kemampuan yang seharusnya dikuasai siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemampuan ini yang kemudian mendorong 

siswa untuk dapat mengembangkan pemahaman kimia sehingga siswa mampu 

menghubungkan konsep konsep yang berkaitan serta mampu memilih strategi mana yang 

cocok untuk dapat memperoleh solusinya.Salah satu kepribadian seseorang yang berkaitan 

dengan penalaran adalah kepribadian thinking, seseorang dengan kepribadian thinking 

memiliki kecenderungan berfikir analitis dan kritis.Tipe kepribadian Thinking memiliki 

kekuatan pada cara berpikir analitis dengan tingkat akurasi yang tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dapat diketahui presentase rata-rata 

kemampuan penyelesaian masalah siswa tipe thinking di SMK Negeri Muaro Jambi adalah 

55% persen. Seperti yang telah diuraikan diatas, hal ini dikarenakan adanya sebagian siswa 

tipe thinking yang belum mampu menentukan strategi penyelesaian masalah yang sesuai.  
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ABSTRACK 

Conventional learning makes students tend to be passive in the 

classroom. On the other hand, the Malay society culture which is the 

identity and the characteristics of Kepulauan Riau Province, is 

necessary to be integreted in teaching the chemistry to achieve the 

aspired character education leading towards gold Indonesia 2045. The 

Values of Malay culture and characteristic of unique local culture like 

Gurindam, Poem, Poetry, and syair, create an interactive learning, its 

colliding cognitive and soft skills of students. Through the 

revitalization and intervention of cultural uniqueness and chemistry 

learning, this kind of learning needs to be studied further. This paper 

will describe the form of the revitalization of chemical-based learning 

by using Malay culture to establish character education in Kepulauan 

Riau Province 

 

 

Keywords: Learning, chemistry, literature, Gurindam, Syair, poems 

 

 

PENDAHULUAN 

 Pendidikan bisa menjadi starting point dalam menyelesaikan permasalahan bangsa ini. 

Khususnya permasalahan yang bersumber dari lunturnya karakter bangsa Indonesia akibat 

tekanan globalisasi, perkembangan informasi dan teknologi. Banyaknya kasus demoraliasasi 

saat ini, menunjukkan belum tercapainya  tujuan pendidikan sebagai upaya menjadikan 

manuasia yang berakhlak mulia (berkarakter). Kegagalan tersebut  diduga bahwa, pengajaran 

yang selama ini berlangsung belum sampai pada pendidikan yang berkarakter. Pembelajaran 

yang hanya berorientasi pada kognitif, skill dan intelektualitas mengakibatkan kesenjangan 

pengetahuan moral (cognition) dan perilaku (action) tanpa dimbangi pembentukan mentalitas. 

Hal ini memperkuat alasan, diperlukannya revitalisasi pendidikan karakter.  

Disisi  lain, pendidikan karakter  hanya memiliki makna yang mengakar pada budaya 

dimana nilai nilai tersebut dibangun. Pembangunan nilai karakter didasarkan pada nilai – nilai 

kearifal lokal (local wisdom) yang dilandaskan pada budaya lokal  

Pengembangan Pendidikan berbasis karakter dan budaya bangsa perlu menjadi 

program nasional. Nilai nilai karakter yang ditumbuhkan dalam program nasional yang 

dituangkan dalam jati diri dan budi pekerti peserta didik diantaranya adalah nilai kejujuran, 

dapat dipercaya, kebersamaan, toleransi, tanggungjawab dan peduli orang lain.(Subamia 

2011) 

mailto:ncy_we@yahoo.co.id


 

 

1991 

 

Kearifan Local (Local Wisdom) merupakan  akumulasi dari pengetahuan dan 

kebijakan yang tumbuh  dan berkembang dalam sebuah komunitas mereprsentasikan 

perspektif teologis, kosmologis dan sosiologisnya. Terdapat beberapa istilah yang bergantian 

digunakan dalam memaknai kearifan lokal (local wisdom), misalnya pengetahuan lokal ( local 

knowledge), budaya local (local culture), keunggulan local (Local genius); budaya pribumi 

(Indigenius knowledge) (Musanna 2011) 

Disisi lain, gagasan pengembangan pendidikan berbasis kearifal lokal (local wisdom-

based education) berpijak pada keyakinan bahwa setiap komunitas mempunyai strategi dan 

teknik tertentu. Pendidikan berbasis nilai diperlukan untuk mengembangkan kualitas moral, 

kepribadian, sikap kebersamaan yang semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Local 

genius merupakan keunggulan lokal terseleksi yang sulit ditiru, yang dapat menumbuhkan 

identitas, kebanggaan, dan berpotensi bagi kemajuan masyarakat(Merdekawati 2012) 

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus melalui proses pendidikan yang 

baik dan terarah. Tugas melaksanakan pendidikan merupakan usaha yang sangat komplek 

menyangkut banyak unsur dan komponen. Untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas 

memerlukan usaha peningkatan pelaksanaan proses belajar mengajar yang baik dengan 

didukung oleh semua komponen yang ada. Begitu juga dengan pembelajaran sain khususnya 

kimia yang kompleks memerlukan usaha kreatif dan inovatif dalam peningkatan kemampuan 

peserta didik. 

Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara maju Singapura. Hal ini 

membuat pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Provinsi ini 

dikenal dengan budaya melayu yang kental dengan adat, karakter dan budi pekerti. Berbagai 

jenis budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat melayu adalah salah satu 

karya sastrawan melayu yaitu gurindam 12 yang penuh dengan makna dan budi pekerti serta 

mampu menghasilkan pendidikan yang berkarakter. Selain itu juga terdapat pantun, syair, dan 

puisi. 

Kearifan lokal sebagai basis pendidikan karakter  tidak memadai hanya sebatas konsep 

saja, tetapi harus diintegrasikan dan di internaslisasikan dalam pendidikan, mulai dari tujuan 

pembelajaran, kurikulum, mata pelajaran/ mata kuliah, pendekatan  serta media pembelajaran. 

Konsep ini senada dengan penelitian bahwa lembaga pendidikan sebagai pusat perubahan 

perlu mengupayakan secara sungguh-sungguh pendidikan yang berbasis karakter dan budaya 

bangsa. Karakter dan budaya bangsa yang dikembangkan di sekolah harus diselaraskan 

dengan karakter dan budaya lokal, regional, dan nasional. Untuk itu, pendidikan karakter dan 

budaya bangsa perlu dikembangkan berdasarkan kearifan lokal(Sutyitno 2012) 

Hasil penelitian oleh Aiken dan Jegede (1999) dan Baker et,al (1995) bahwa 

keberhasilan proses pembelajaran sain  di sekolah dipengaruhi oleh latar belakang budaya 

yang dimiliki oleh siswa atau masyarakat dimana sekolah tersebut berada, senada dengan hal 

terebut, Ibrahim dkk (2002) menyebutkan selain landasan philosofis, psikologi, ilmu 

pengetahuan dan teknologi,  landasan sosial budaya harus dipertimbangkan dalam 

pengembangan kurikulum karena pendidikan harus mengandung nilai yang sesuai dengan 

nilai yang berlaku di masyarakat. (Tandililing 2011) 

Pendekatan pembelajaran yang mengangkat budaya dan kearifan lokal untuk dijadikan 

suatu objek pembelajaran sain. Pembelajaran ini diarahkan pada pembelajran yang 

terorganisir yang terikat pada fenomena dan kejadian alam tertentu akan menambah minat dan 

hasil belajar siswa (Crsitian Damayanti, Novi ratna Dewi 2015) .Selian itu proyek 

pembelajaran wisata yang mengandung kearifan lokal, pengajaran bahasa komunikatif (CLT) 

atau belajar bahasa secara komunikatif (CLL), peningkatan kesadaran atau membangkitkan 

kecintaan terhadap budaya lokal. (Sa-ngiamwibool 2012) 

 

Urgensi Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal (Local Culture) 
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 Penyelenggaraan pendidikan yang berbasis local genius., local wisdom, dan 

Indigenius knowledge yang diintegrasikan dalam bentuk tujuan pendidikan, mata kuliah, 

pendekatan, media dan bahan ajar akan  memberikan ciri khas dan keunggulan lulusan. Selain 

itu juga akan menjadi ciri dan keuanggulan institusi, dan pada akhirnya akan memberikan 

kontribusi kepada keunggulan bangsa untuk mencapai generasi emas  Indonesia tahun 2045 

yang berkarakter dan berbudi pekerti. Lebih lanjut pembelajaran berbasis budaya lokal dapat 

diperkuat dengan pemilihan tema riset yang berorientasi pada pengembangan dan 

pemberdayaan aset lokal yang potensial. Riset berbasis  local genius merupakan salah satu 

strategi dalam rangka mengatasi permasalahan bangsa.  

Pandangan bahwa revitalisasi kearifan budaya melayu kini dan akan datang  sebagai 

akibat dari pertumbuhan IPTEK yang sangat cepat. Globalisasi membawa implikasi, lebih 

cenderung bangga dengan nilai – nilai tamadun barat. Budaya melayu menjadi insprirasi 

membangun peradaban, sehingga melayu mampu membangun peradaban dunia kemajuan 

komunikasi, informasi dan ekonomi zaman baru,  mengubah sendi kehidupan dengan cepat. 

Kecenderungan mendangkalkan nilai tradisi menjadi lebih meluas ketika lingkungan 

memberikan dukungan. Sistem sistem tradisi sebagai ciri spesis dari sebuah pranata adat tidak 

lagi menjadi acuan dasar dalam berperilaku. Ketidak berdayaan masyarakat adat dalam 

mempertahankan eksistensinya merupakan ancaman yang serius untuk estafet nilai tradisi 

selanjutnya.(Wandansari 2013)  

Kebudayaan  melayu merupakan salah satu kebudayaan yang relatif tua. Persebaran 

persebaran dan pengaruhnya meliputi wilayah di antara pulau -pulau madagaskar disebelah 

barat sampai ke selanda baru di sebelah selatan. Oleh sebab itu, kedudukan melayu di 

Indonesia menjadi sangat penting dan menjadi salah satu kebudayaan utama yang 

memberikan kontribusi dalam pegembangan kebudayaan nasional indonesia 

Di sisi lain, sastra  mulai berkembang di Kepulauan Riau yang dikenal dengan sastra 

dan budaya melayu. Peserta didik  sangat mengenal dan terbiasa dengan sastra klasik yang 

sering mereka temui dalam kehidupan bermasyarakat, seperti pantun, puisi, gurindam dan 

syair. Sastra berkembang di daerah Kepulauan Riau dengan baik, yang juga merupakan 

daerah tanah kelahiran sastrawan Raja Ali Haji yang juga menghasilkan karya Gurindam 12 

 

PEMBAHASAN 

 

Wacana Pembelajaran Kimia berbasis Budaya Melayu 

 Generasi emas 2045 merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan impian 

bangsa Indonesia, yaitu akan bangkitnya generasi emas yang mampu memberikan kebaikan 

dan kebesaran bangsa Indonesia serta melahirkan peserta didik yang berkualitas sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”  

Pembelajaran kimia tidak saja menekankan pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga 

memeberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berfikir kreatif. Menciptakan suasana 

pembelajaran yang interaktif, perpaduan antara kesusastraan seperti pantun, gurindam, puisi 

dan syair. Bentuk intervensis sastra  dalam pembelajaran kimia menciptakan suasana belajar 

yang menarik dan meningkatkan soft skill mahasiswa.(Willian 2014). Model tematik 

pembelajaran bernuansa kearifan lokal mampu meningkatkan minat dan hasil belajar 

siswa(Dewi et al. 2014) serta juga dapat menghasilkan perangkat pembelajaran inkuiri 
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terbimbing berbasis budaya melalui analisis relevansi budaya lokal dengan materi 

kimia.(Suardana 2011) 

Beberapa kajian terdahulu telah dilakukan dalam mengkolaborasikan ilmu sain dengan 

beberapa karya seni dan sastra. Implementasi pembelajaran berbasis proyek dan budaya, 

belajar kimia dengan pembuatan naskah drama  atau lakon wayang orang terbukti mampu 

meningkatkan kreativitas pembelajaran kimia. (Ahkamajaya 2011). Selain itu 

menggabungkan sains dan sastra dalam peningkatan prestasi belajar mahasiswa melalui media 

cerpen kimia. (Mami 2013). Pengembangan  model pembelajaran, bahan ajar dengan 

merelevansikan pembelajaran kimia dengan keunggulan lokal dalam bentuk sumber daya 

alam, sumber saya manusia, sosial dan budaya. (Hernani, Ahmad Mudzakir 2012). Selain itu 

pembelajaran laboratorium berbasis kearifan lokal juga telah dikembangkan dengan 

baik(Wiratma and Subagia 2015) 

Salah satu terobosan dalam belajar yang berbasis budaya di Kepulauan Riau yaitu 

fisika dalam syair, yang merupakan karya inovatif dibidang pendidikan yang 

kebermanfaatannya sangat berguna untuk para peserta didik, tenaga pendidik dan bagi yang 

meembacanya. Karya yang dibuat ini membuat tertarik para pembacanya serta memberi 

manfaat yang besar bagi dunia pendidikan baik secara lokal, nasional maupun internasional. 

Dengan adanya pembelajaran seperti ini memberi pengaruh besar terhadap syair yang 

merupakan ciri khas Kepulauan Riau. (Darson 2012) 

Pendekatan diatas mejadikan kultural peserta didik sebagai “senjata” dalam 

menghadapi pembelajaran sain khususnya kimia.  Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, 

maka menyandingkan pembelajaran yang bertumpu pada kognitif, dan mengkolaborasikannya 

antara sain dan sosial budaya menjadi menarik untuk dihasilkan.  Proses pembelajran yang 

tercipta mengarah kepada ethnopedagogik. 

Adanya pembelajaran berkonsep sain melalui multikultur  maka diharapkan siswa dan 

guru dapat mengaitkan dengan lingkungan budaya setempat. Dalam mengimplementasikan 

pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan secara teori, namun juga dapat 

mentransferkan nilai-nilai apa yang diambil dari kegiatan pembelajaran melalui pendidikan 

karakter. Dengan adanya konsep pembelajaran sains yang diintegrasikan terhadap budaya 

lokal ini dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter sebagai pengembangan karakter generasi 

muda di Kepulauan Riau. Hal ini mengingat banyak ilmuan yang hebat tetapi tidak ada nilai-

nilai karakter sehingga menjadikan kehebatannya untuk melakukan sesuatu yang dapat 

merugikan orang lain. Maka dari itu, melalui pembelajaran menitegrasikan dua komponen ini,  

maka peserta didik mampu menjadi generasi muda di Kepulauan Riau yang tidak hanya 

berintelektual tinggi tetapi juga berkarakter dengan kehalusan budi serta dapat menjadi salah 

satu langkah meghasilkan generasi muda yang berkarakter menuju Indonesia emas 2045. 

Kehalusan budi menjadi teras budaya melayu disamping menjadi acuan utama ahli 

warisnya yang diperlukan dalam kehidupan. Berbudi itu indah lagi bermanfaat. Selanjutnya 

dalam Revitalisasi budaya melayu tahun 2008, menyebutkan bahwa nilai nilai budaya melayu 

yang ranggi harus dapat di internalisasikan dan dimanfaatkann oleh generasi muda secara 

berkelanjutan dalam hal ini peran lembaga pendidikan  baik formal maupun informal sangat 

menentukan. Karya karya puncak budaya melayu seperti pantun, syair dan gurindam haruslah 

menjadi materi wajib kurikulum muatan lokal di kawasan melayu. Pasalnya karya – karya 

tersebut mengandung nilai budaya melayu yang mengutamakan kehalusan budi, kebenaran 

bernalar, dan kreatifitas berfikir. Berhubungan dengan itu para guru juga harus memiliki 

kemampuan yang kompeten sehingga pelajaran melayu tersebut menarik oleh peserat didik 

dari beragai jenjang pendidikan, disampin itu diperlukn buku paket, media bacaan, dan media 

pengajaran yang mencukupi, baik kualitas mupun kuantitas. (Malik 2009) 

Kepulauan Riau kaya akan sastra melayu kuno. Beberpaa karya sastra ini telah 

menjadi jati diri bangsa melayu seperti yang paling terkenal Gurindam 12, pantun, syair dan 
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puisi. Selian itu juga ada seloka, bidal atau peribahasa, talibun dan karmina. Karya sastra 

melayu telah mengakar dalam diri masyarakat Kepulauan Riau. 

Gurindam merupakan puisi yang timbl dari adanya pergaulan dengan bangsa bangsa 

hindu zaman dahulu. Biasanya berupa sajak dua baris yang mengandung petuah dan nasehat. 

Gurindam 12 merupakan karya sastra lama melayu, yang lahir di Kota Tanjungpinang 

Kepulauan Riau karangan Raja Ali Haji. Gurindam 12 berisi nasehat dan petunjuk hidup, 

berbudi pekerti luhur  yang merupakan salah satu bentuk upaya membangun bangsa melalui 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dimaksud adalah pendidikan yang beorientasi 

pada penghayatan dan pengalaman warisan leluhur. 

Salah satu warisan budaya yang memiliki nilai luhur adalah membangun karakter 

bangsa melalui gurindam 12. Memiliki kedalaman makna budi pekerti, pesan, keindahan 

bahasa yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari -hari. Pendidikan karakter semacam ini 

akan membuahkan hasil. Mempelajari dan mengamalkan secara intensif akan menjadi 

jembatan dalam mencapai proses pemnangunan karakter bangsa. Aspek pendidikan karakter  

yang terkandung dalam gurindam 12 adalah aqidah, ibadah dan akhlak. Ketiga komponen 

tersebut merupakan komponen penting dalam membangun karakter bangsa.(Amin 2012) 

Gurindam 12 terdiri dari 12 pasal yang semuanya mecirikan budi pekerti, akhlak, 

agidah, dan ibadah. Setiap pasal mengandung nilai pendidikan karakter. Sebagai contoh. Pasal 

pertama dan kedua berbicara mengenai ibadah dan agidah seperti pasal pertama: barang siapa 

tida memegang agama/ sekali kali tiada boleh dibilangkan nama. Dalam ungkapan tersebut 

jelas maknanya bahwa melakukan prbuatan yang tidak baik, bertentangagan dengan agama 

akan merusak martabat dan nama baik. Selanjutnya ajaran akhlak dan budi pekerti berada 

pada pasal tiga sampai dua belas, pentingnya menada akhlak terhadap diri sendiri,akhlak 

dalam kelurga, masyarakat dan akhlak menjadi pemimpin.  Selian itu memelihara panca indra 

dari perbuatan tercela berapad pada pasal 3. Selanjutnya pasal empat menjelaskan bagaimana 

mnja ga hati. Pasal keenam sampai ke delapan menjelaskan tata cara adab bergaul terhadap 

sahabat, guru. Hal ini sangat berkaitan erat dengan budi pekerti dalam pendidikan karakter.  

Pasal ke sepuluh, Raja Ali haji menejlaskan tentang akhlak (adab) terhadap manusia.Maka 

dalam membaca, memahami isi gurindam 12, maka pembaca akan memaknai pesan yang 

terkandung dalam syair tesebut. 

Pantun  adalah bentuk dari puisi lama  yang sangat luas dikenal. Pantun bersajak 

dengan pola pola tertentu. Semua bentuk pantun terdiri dari dua bagian yaitu bagian sampiran 

dan bagian isi.  Sampiran adalah dua baris pertama, dan 2 bagis berikutnya merupakan isi,  

maksud dan tujuan  yang akan disampaikan dalam pantun tersebut. Penyampain pantun 

bisanya berisi nasehat dan pesan yang akan disampaikan. Masyarakat melayu sangat terbiasa 

dengan pantun, dalan beberapa kegiatan dan acara selalu diselingi dengan pembaaan pantun. 

Pantun telah mengakar dan menjadi budaya dalam kehidupan sehari – hari masyarakat 

melayu. Nilai pesan dan nasehat mengandung nilai karakter yang bisa dintegrasikan dalam 

pembelaajran. Kolaborasi dan integrasi nilai – nilai pantun dalam pembelajaran sain 

khususnya kimia pada topik kimai unsur, telah mampu meningkatkan minat, dan hasil belajar 

siswa di Kota Tanjungpinang (Willian and Andriani 2015) 

Selain itu ada karya sastra puisi atau syair, adalah bentuk karya sastra  dalm bentuk 

karangan terikat yang mementingkan irama sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris dan berirama 

aaaa, keempat baris tersebut mengandung arti dan makna penyair. Sama seperti Gurindam 12, 

pantun dan syair menjadi budaya kuno yang telah menjadi sendi sendi kehidupan masyarakat 

melayu. Bentuk integrasi syair dalam pembelajaran pernah dlakukan dalam pembelajaran 

fisika  

 

Kimia berbasis Nilai -Nilai Kearifan Lokal berkarakter 
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 Kondisi saat ini, kita mengalami degradasi kultural. Kemajuan inteks tidak lagi 

berkorelasi positif, bahkan berbanding terbalik dengan tingginya kesantunan berbahasa 

masyarakat. Fakta meyebutkan nilai kesantunan dan karakter telah hilang, terutama dalam 

pendidikan.  Kini masyarakat telah kehilangan karakter, karena tidak mengenal dengan bak 

budaya nenek moyang yang sarat dengan nlai nilai kearifan lokal yang dahulu sebagai 

pembentuk karakter bangsa. Perlunya dilakukan pendidikan karakter dalam mengembalikan 

kondis bangsa, sarat dengan kearifan lokal, kultur darah yang spesifik. (Nugrahani 2013) 

dalam penelitiannya menyebutkan, melalui pembelajaran unggah-ungguhing basa, dilakukan 

dalam menanamkan nilai kearifan lokal dalam membetuk karakter generasi muda, yang 

cerdas IQ, EQ, dan SQ yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Berbagai nilai kehalusan 

budi menjadi pondasi pendidikan karakter yang dicta -citakan dalam dunia pendidikan 

indonesia. 

Kehalusan budi, dalam  setiap masyarakat, budi menjadi unsur yang sangat penting, 

masyarakat dikatakan baik dan bertamadun tinggi jika masyarakat memiliki kehauan budi 

yang tercermin dalam aktivitas masyarakat. Sesuai dengan nilai budaya islam, kehalusan budi 

dihubungkan dengan pikiran, perasasn yang teraktualisasi dalam perkataan, pentuturan, sifat, 

sikap, perbuatan kelaluan dan perangai manusia. Kehalusan sebagai simbol kebaikan, 

senantiasa disandingkan dengan budi dimana Raja Ali Haji memandang Budi pekerti sebagai 

hal yang mustahak, yang menunjukkan ajti diri melayu islam. Gurindam 12 merupakan salah 

satu diantara karya agung dunia, karya raja ali haji.  Gurindam 12 merupakan karya sastra 

yang memanfaatkan ilmu agama (islam) dan filsafat melayu sebagai landasan.(Malik 2015) 

Nilai karakter yang dimaksud dalam pendidikan karakter terdiri dari 18 jenis antara 

lain : Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, 

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggungjawab. Nilai nilai tersebut 

akan diintegrasikan dalam pembelajaran kimia berbasis kearifan lokal Gurindam 12, Pantun 

dan puisi.   

Model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dapat dilakukan melalui 

rekonstruksi sains asli (indegenous science) menjadi sains barat atau sains ilmiah. Aplikasi 

model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal yaitu dengan melakukan observasi terhadap 

suatu kebudayaan yang ada di masyarakat untuk selanjutnya direkonstruksi konsep-konsep 

sains yang pada akhirnya mampu menumbuhkan nilai karakter peserta didik. (Khusniati 2014) 

Revitallisasi Pembelajaran kimia berbasis kultur budaya melayu dicontohkan dalam 

bentuk gurindam , pantun dan puisi 

1. Gurindam 12 Karya raja Ali Haji 

Bentuk integrasi Pembelajaran kimia dengan pendekatan kultur budaya melayu 

Kepulauan Riau terlihat dari contoh Kimia Gurindam 12 dibawah ini. Dalam 

pembelajaran kimia, peserta didik akan memaknai isi dari gurindam 12 karya Raja Ali 

Haji, Pada bagian 1-2 berisi makna nilai nilai karakter yang budi pekerti luhur, kemudian 

pada bagian baris 3-4 diganti dengan substansi kimia 

Pasal Yang Pertame 

Jangan lah dibawa jiwa yang merana 

Karena tiada hakekat yang berguna 

Reaksi kimia akan bermakna  

Bila berlangsung dalam laju yang bermakna pula 

 

Pasal Yang Kedue 

Jika hendak menurunkan tensi, perbanyaklah amal ke segala sisi  

Jika hendak Menurunkan Energi   aktivasi berakibat pula menaikan laju reaksi 

Bila kita berendah hati menandakan pribadi yang mantap 
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Sehingga perubahan energy pun menjadi tetap  

 

Pasal Yang Ketige 

Jika kita mengenal yang empat  

Tahu lah kite empat faktor penyebab  

Konsentrasi, katalis, temperature dan luas permukaan 

Adalah empat factor penyebab laju reaksi yang tepat 

 

Pasal Yang Keempat 

Barang siape banyak merase itulah tanda hidup lama dijalani 

Barang siape tahu laju reaksi maka taulah dia banyaknya variasi 

 

Tabel 1.  

Bentuk Rekonstruksi  Pembelajaran Kimia Berkarakter  pada Gurindam 12  Topik Kimia 

Organik 

Pasal Gurindam 12  Nilai Karakter  Kimia Organik pada Gurindam 12 

1 

  

Barang siapa mengenal dunia Religius, tanggung 

jawab, 

 

Barang siapa tahu penamaan alkohol 

Tahulah ia barang yang 

terpedaya 

Akhiran ana diganti dengan anol 

2 

  

Barang siapa mengenal yang 

tersebut 

Religius, jujur, 

disiplin 

 

Barang siapa mengenal gugus alkil  

Tahulah ia makna takut Tahulah ia –ana diganti –il  

3 

  

Apabila terpeliharakan mata  

Religius, cinta 

damai 

Apabila digunakan formaldehid 

Sedikitlah cita-cita Itulah senyawa aldehid 

4 

  

Hati itu kerajaan dalam tubuh Kreatif, peduli 

sosial, peduli 

lingkungan, 

toleransi, 

 

Pengolahan sabun didalam asam 

palmitat 

Jikalau zalim segala anggota 

pun roboh 

Senyawa penting dalam asam 

karboksilat 

5 

  

Jika hendak mengenal orang 

yang berilmu 

  

Rasa ingin tahu, 

religious, 

menghargai 

prestasi 

Jika hendak mengenal menguji alkena 

Belajar dan bertanya tiadalah 

jemu 

Reaksi bayer yang kita guna 

6 

  

Cari olehmu akan sahabat  

Toleransi, peduli 

sosial, komunikatif 

Digunakan pelarut etanol 

Yang boleh dijadikan obat Senyawanya dari alkohol 

7 

  

Apabila banyak berkata-kata Jujur, religius 

 

Apabila terdengar oktil asetat 

Disitulah jalan masuk dusta Aroma jeruk langsung diingat 

8 

  

Barang siapa khianat akan 

dirinya 

Jujur 

 

Apabila terbentuk warna kuning 

dalam cincin benzena  

Apalagi kepada lainnya Reaksi xantoprotein yang kita guna 

9 

  

Tahu perbuatan yang tak baik 

tetapi dikerjakan 

 

Religius, kerja 

keras, mandiri 

 

Asam karboksilat isomer fungsi ester 

Bukannya manusia yaitulah 

syaitan 

Alkohol isomer fungsinya eter 

10 

  

Dengan bapak jangan durhaka Religius, disiplin, 

jujur 

 

Apabila mengenal toluena 

Supaya Allah tidak murka Bahan peledaklah kegunaannya 

11 

  

Hendaklah berjasa  

Tanggungjawab, 

cinta tanah air, 

Iodoform haloalkana 

Kepada yang sebangsa Antiseptik yang diguna 
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semangat 

kebangsaan 

12 

  

Raja mufakat dengan menteri Menghargai 

prestasi, 

komunikatif, 

toleransi 

 

Pelarut kloroform haloalkana 

Seperti kebun berpagarkan duri Reaksi substitusi dari alkana 

 

Pada tabel 1 diatas, memperlihatkan bentuk asli syair gurindam 12 karya Raja Ali 

Haji, yang mengandung nilai karakter dan budi pekerti. Dalam aplikasi proses pembelajaran, 

siswa akan memaknai amanat dan nilai nasehat pada setiap pasal gurindam, selanjutnya akan 

mengubahnya dalam bentuk gurindam kimia. Cara ini memngkinkan menanamkan jiwa 

pendidikan karakter kepada siswa, selain menciptakan suasana, minat dan kratifitas sera 

inovasi dalam pembelaajran kimia 

Indonesia emas 2045 diartikan dengan kondisi negara yang cerdas, maju, makmur, 

modern, madani dan berkarakter dihuni oleh masyarakat yang berperadaban. Permasalahan 

pendidikan di Indonesia tidak hanya sebatas kualitas intelektualitas para pelajar yang masih 

rendah, tetapi juga degradasi moral yang jelas terjadi. Berbagai kasus penyimpangan dan 

pelanggaran hukum banyak mewarnai pendidikan Indonesia, seperti kekerasan dan pergaulan 

yang berlandaskan budaya asing. Hal ini tentunya berakibat pada perilaku moral di kalangan 

pelajar. Oleh karena itu, konsep Revitaslisasi pembelajaran Kimia berlandaskan budaya 

melayu mampu penyiapkan generasi muda di Kepulauan Riau menuju Indonesia 2045 tidak 

hanya pada intelektualitas tetapi juga dibutuhkan generasi muda yang berkarakter 

 

2. Pantun 

Bentuk integrasi pembelajaran kimia yang kedua adalah Pantun. Pantun terdiri dari 

sampiran dan isi. Dalam implemenatsi pembelaajran kimia pantun, peserta didik akan 

membuat Sampiran yang mengandung nilai pendidikan karakter dan budi pekeri, sedangkan 

isinya mengandung subtansi pembelajaran kimia. Dicontohkan sebagai berikut : 

Anak melayu suke bepanton 

Panton di buat tidaklah lame 

Tahukah kamu gunanya Kripton  

Ialah untuk lampu reklame 

 

Bukan kacang sembarang kacang 

Kacang yang dibawa kacang atom 

Energi ionisasi gas mulia akan berkurang 

 

Pergi ke hutan melihat elang 

Pulang ke rumah melihat sapi 

KalsiumSulfatdihidrat membalut patah tulang 

Senyawa Stronsium membuat kembang api 

 

Hendak berkawan biar setia 

Kesetiaan bukan sekedar kenal 

 Piramida trigonal ialah ammonia 

Metana bagian dari tetrahedral 

 

Gula di paket tolong di takar 

Lekas dibawa ke took maya 

SP2 ialah hibrid trigonal planar 
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Boron flourida ini contohnya 

 

3. Puisi 

 

 Bentuk intergasi ketiga adalah puisi. Dalam pembelajaran kimia puisi, peserta didik 

akan bebas menuangkan kreatifitas puisi dengan konten kimia. Seperti dibawah ini. Nilai 

karakter terlihat pada puisi dibawah ini :  

 

Ke-Muliaanku 

 

Aku merasa seakan sempurna dari mereka 

Memiliki kelebihan yang begitu luarbiasa 

Tak perlu siapapun membantuku 

Karena aku mampu berdiri sendiri 

Aku tidak perlu melepas atau menerima bantuan dari mereka 

 

Aku juga tak mudah bereaksi dengan unsur lainnya 

Karena aku sangat sulit berinteraksi dengan apa saja 

Aku lebih mulia dari unsur apapun… 

Maka aku dikenal dengan nama gas mulia… 

 

Kemulianku terletak pada kestabilan yang aku miliki 

Aku juga terletak pada angka yang mengagumkan 

Terletak pada golongan VIIIA 

  

Dalam proses pembelajaran kimia berbasis budaya melalui, diperlukan peran guru atau 

tenaga pendidikan memiliki orientasi yang sama dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. 

Di dalam kegiatan pembelajaran, guru mengembangkan iklim yang multiculture-oriented 

yang mengedepankan keadilan sosial dan budaya bagi murid-muridnya. Dalam kaitan dengan 

hal tersebut guru perlu melakukan transformasi diri menuju pribadi yang multikultur dan 

mempunyai desain pembelajaran yang berbasis multikultur yang tidak berorientasi pada 

kognitif semata.(Sudrajat 2014)  

Penelitian yang dilakukan oleh (Suastra 1999) menghasilkan model pembelajaran sain 

berbasis budaya lokal untuk mengembangkan potensi dasar sain didapatkan hasil bahwa 

pengembangan pembelajaran sains berbasis budaya ditemukan bahwa 90% guru menyatakan 

berkeinginan untuk mengembang- kan model tersebut, namun hanya 20% guru yang memiliki 

wawasan/pengetahuan dan ke- mampuan untuk mengembangkannya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa model pembelajaran berbasis budaya dapat diterima dengan baik, 

meskipun wawasan dan pengetahuan mereka masih minim. Minimnya wawasan/pengetahuan 

siswa terhadap model pembelajaran sains berbasis budaya terletak pada kemampuan siswa 

untuk mencari contoh-contoh kejadian/peristiwa yang mengandung nilai kearifan lokal untuk 

dapat diintegrasikan ke dalam silabus atau 

Dari ketiga bentuk revitalisasi pembelajaran kimia yang mengarah kepada  keariafan 

lokal tersebut (gurindam 12, pantun dan puisi)  akan menumbuhkan, mampu diapliaksikan 

dalam kehidupan sehari-hari, dimaknai, dipraktekkan dan menjadi jati diri penerus bangsa. 

Sehingga pendidikan karakter yang dicita citakan akan tercapai, selain itu melalui pendekatan 

model ini akan membuat suasana belajar semakin aktif, cinta budaya sendiri, bertangggung 

jawab dan mandiri sesuai nilai karakter pendidikan yang diharapkan. 

 

PENUTUP 
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Pembangunan manusia dalam era modernisasi saat ini, dibutuhkan bagian pendidikan 

yang menyiapkan peserta didik berfikir kritis, kreatif, logis, inisiatif dalam menanggapi isu 

lingkungan masyarakat terhadap dampak perkembangan sain. Pembelajaran berbasis kearifan 

lokal,  baik sumberdaya alam, sosial maupun budaya dipecaya sebagai salah satu cara untuk 

menjembatani terbentuknya pendidikan karakter yang dicita – citakan bangsa 

Dengan demikian, pembelajaran sain kimia berorientasi kearifan lokal budaya 

melayu (Gurindam 12, Pantun dan Puisi)  mampu membangkitkan pemahaman terhadap 

pendidikan karakter, budi pekerti luhur, bhineka tunggal Ika.  

Memanfaatkan sain kultural sebagai kebudayaan pribadi siswa dalam pembelajaran 

dianggap sebagai “entry bihavior” peserta didik sehingga  dapat menghasilkan pembelajran 

yang kreatif, inovatif pembelajaran yang menyenangkan untuk mempersiapkan generasi emas.     
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ABSTRACT 

This research aim to improve study achievement on topic of  salt 

hydrolysis in Senior High School through learning active football 

verbal. This research design was a quasi-experiment with pretest-

posttest. The sample on this study consisted of two classes of grade XI 

were class XI IPA 4 (35 student) as an experiment class and XI IPA 5 

(36 student) as an control class that was choosing by  randomly after 

homogeneity test. Class experiment used Football Verbal learning  

while the control class conducted to convetional learning. The 

instrument used  25 of mutiple choice questions. The analysis data 

collected were analyzed in the SPPS 18,0 statistic program in term of 

mean, standart deviation on the t-test. The result pf analysisshow that 

the learning football verbal can improve studyachievement of salt 

hydrolysis inlearning active football verbal in senior high school. 

 

Keyword :Learning active Football Verbal, study achievement, salt hydrolysis. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.Pembelajaran aktif merupakan strategi yang berusaha 

memperkuat dan memperlancar stimulus dan respon siswa dalam pembelajaran, sehingga 

pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Dengan 

memberikan strategi pembelajaran kepada siswa maka dapat membantu ingatan mereka 

sehingga pembelajaran berhasil (Zaini dkk, 2008). Pembelajaran aktif adalah strategi yang 

dapat mengajak siswa untuk belajar aktif (Silberman, 2007).  

Siswa aktif dalam belajar apabila guru berhasil menciptakan suasana belajar 

menyenangkan, maka memungkinkan terjadinya peningkatan prestasi belajar. Sesuai dengan 

pernyataanDoperter (2002), sesulit apapun materi pelajaran apabila dipelajari dalam suasana 

menyenangkan maka mudah dipahami. Prestasi belajar siswa dikatakan meningkat jika terjadi 

peningkatan dalam perolehan nilai. Seorang guru dapat melakukan berbagai usaha untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa, salah satunya dengan menggunakan strategi 

pembelajaran yang tepat. Pada proses pembelajaran di sekolah, siswa dihadapkan dengan 

berbagai macam mata pelajaran, salah satunya yaitu mata pelajaran kimia.  

Kimia sebagai bagian dari sains berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami 

alam secara sistematis. Seseorang yang mempelajari kimia tidak hanya membutuhkan 

keterampilan saja, tetapi juga diperlukan proses berfikir untuk memahami, menemukan, 

mengembangkan konsep, teori dan hukum serta pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-

hari (Depdiknas, 2012). 
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 Pokok bahasan dalam mata pelajaran kimia sifatnya tidak hanya menghafal, tetapi 

dibutuhkan juga pemahaman, analisis dan kemampuan siswa untuk mengaitkan pembelajaran 

pada kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menguasai materi kimia, seorang guru harus dapat 

menggunakan strategi pembelajaran aktif yang sesuai dengan materi yang diajarkannya. 

Pokok bahasan Hidrolisis garam merupakan salah satu materi yang diajarkan pada 

mata pelajaran kimia SMA kelas IX. Pokok bahasan hidrolisis garam merupakan materi 

pelajaran yang bersifat hafalan/pemahaman dan hitungan. Pokok bahasan Hidrolisis garam 

membutuhkan pemahaman siswa, guru sebisa mungkin dapat menyampaikan materinya 

dengan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa dapat belajar aktif dan mudah 

dalam memahami materi yang diberikan guru. 

Berdasarkan wawancara dengan guru kimia SMA Negeri 10 Pekanbaru pada 

2013/2014 diperoleh informasi rata–rata nilai ulangan siswa pada pokok bahasan Hidrolisis 

garam adalah 68. Nilai yang diperoleh masih jauh dari Kriteria Ketuntasan Minumun (KKM) 

yaitu 78. Rendahnya nilai siswa pada pokok bahasan Hidrolisis garam disebabkan karena 

siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Guru memang menggunakan metode dalam 

menjelaskan materi Hidrolisis garam dengan metode dikusi, tanya jawab, dan pemberian 

tugas namun belum memuaskan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan prestasi belajar 

digunakan strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Salah satu alternatif strategi 

pembelajaran yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan adalah pembelajaran aktif 

sepak bola verbal.  

Pembelajaran aktif Sepak Bola Verbal memanfaatkan kelompok untuk 

memaksimalkan belajar dan mengaktifkan pembelajaran dikelas. Pembelajaran sepak bola 

verbal mengambil analogi seperti permainan sepak bola, siswa dikelompokkan menjadi dua 

kelompok belajar besar. Analogi Pembelajaran Sepak Bola Verbal, yaitu keterampilan fisik 

diganti oleh mental dalam permainan dua babak yang dapat meningkatkan kemampuan afektif 

siswa (Ginnis, 2008).  

Pada pembelajaran aktif sepak bola verbal setiap siswa dalam kelompok dituntut 

untuk dapat menjawab pertanyaan dengan cepat, tepat dan menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru secara bergiliran, sehingga mendorong siswa untuk dapat aktif, kerjasama 

dalam tim atau kelompok, belajar sungguh-sungguh, meningkatkan kemampuan befikir, 

mengumpulkan skor atau gol terbanyak, dan memahami materi ajar yang disampaikan oleh 

guru (Ginnis, 2008). 

 

KAJIAN LITERATUR 

Sanjaya (2009) mendefenisikan belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan atau 

prosedur latihan, baik latihan di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan tingkah laku 

seseorang karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. 

Slameto (2003) menyatakan bahwa prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh 

strategi dan metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mendapatkan hasil 

belajar yang baik, guru sebagai fasilitator harus menggunakan strategi dan metode tertentu 

agar siswa dapat menerima apa yang disampaikan oleh guru.Prestasi belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh proses kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru dan siswa 

dalam mencapai tujuan Sudjana (2001). Sedangkan Djamarah (2002) menyatakan prestasi 

belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang diakibatkan perubahan dalam 

individu sebagai hasil aktivitas belajar 
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Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa dalam bentuk angka-angka setelah 

diberikan satu tes hasil belajar pada setiap pertemuan, pertengahan semester atau akhir 

semester Dimyanti (2002). 

Pembelajaran aktif merupakan strategi yang berusaha memperkuat dan memperlancar 

stimulus dan respon siswa dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi 

menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Dengan memberikan strategi 

pembelajaran kepada siswa maka dapat membantu ingatan mereka sehingga pembelajaran 

berhasil. Tujuan dari pembelajaran aktif adalah untuk mengoptimalkan penggunaan semua 

potensi yang dimiliki siswa, sehingga hasil belajarnya memuaskan. Selain itu pembelajaran 

aktif dapat menjaga perhatian siswa agar tertuju pada proses pembelajaran. Pembelajaran aktif 

mengajak siswa untuk ikut serta dalam proses pembelajaran, tidak hanya fisik tetapi juga 

mental sehingga dengan cara ini hasil belajar dapat dimaksimalkan. pembelajaran aktif sangat 

banyak tipenya, salah satu diantaranya adalah tipe sepak bola verbal (Zaini, 2008). 

Menurut Hartono (2008). Ada beberapa prinsip dalam pembelajaran aktif yaitu: 

1. Collaboration aids learning, kerjasama antar siswa dalam pembelajaran akan 

mempercepat proses pencapaian pengetahuan dan menanamkan kesan yang mendalam 

pada diri siswa. 

2. Positive emotion greatly improves learning, emosi positif sangat besar pengaruhnya 

terhadap hasil belajar. Perasaan seseorang sangat menentukan kuantitas dan  kualitas 

hasil belajarnya. Belajar dalam suasana menyenangkan akan membantu proses 

pencapaian dan penguasaan materi.  

 

Pembelajaran aktif sepak bola verbal adaah keterampilan fisik dalam olahraga diganti 

oleh mental dalam sebuah permainan dua babak yang penuh aksi dan tempo tinggi. Strategi 

sepak bola verbal yang penuh aksi yaitu meningkatkan kemampuan berfikir untuk mendorong 

siswa kerjasama kelompok atau tim, menjawab pertanyaan dalam 5 detik, mempertahankan 

kepemilikan bola, bola yang digulirkan dan mendapatkan gol. Sepak bola verbal yang tempo 

tinggi yaitu menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. 

Menurut Ginnis (2008) Keuntungan dari pembelajaran aktif sepak bola verbal ini sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan sepak bola verbal menyenangkan dan menambah variasi aktivitas belajar 

mengajar. Siswa hampir tidak mengetahui bahwa mereka sedang diuji. 

2. Masa latihan mendorong siswa untuk melihat lagi pekerjaan dalam beberapa detail. Ini 

membuktikan pendapat bahwa pengingatan jangka panjang menuntut agar materi 

dipelajari lagi. 

3. Ada intensif bagi siswa yang lebih mampu untuk memastikan bahwa anggota tim yang 

lebih lemah telah menguasai informasi dan konsepnya. 

4. Ini menarik bagi siswa yang tidak dapat dengan baik melakukan tugas yang padat di meja 

5. Mengembangkan kemampuan pemikiran 

6. Mengembangkan kemampuan belajar 

7. Memberi tantangan kepada siswa yang berbakat maupun yang kurang 

 

Siska Nerita (2012) menerangkan langkah–langkah  pembelajaran aktif sepak bola 

verbal sebagai berikut: 

1. Guru meminta siswa dalam dua kelompok atau tim dengan kemampuan akademis yang 

berbeda. Kemudian guru meminta siswa untuk duduk bersama anggota kelompoknya. 

Tiap kelompok memilih kapten kelompoknya  

2. Tim dibentuk dengan tujuan untuk dapat mencetak gol sebanyak – banyaknya dan setiap 

anggota tim bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dari guru. Sedangkan kapten 
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berfungsi untuk mengatur anggota tim yang mempresentasikan jawabannya dan kapten 

juga mencatat banyaknya gol yang diperoleh tim.   

3. Guru memberikan pengantar tentang materi yang akan dipelajari.  

4. Guru membagikan LKS berisi ringkasan materi dan soal latihan kepada siswa sebagai 

training (latihan).  

5. Ketika pemahaman terhadap LKS selesai, kapten dipanggil bersama, koin dilontarkan 

untuk mengetahui siapa yang memulai (kick off) dan permainan dimulai. 

6. Tim yang mendapatkan giliran pertama. Mulai menjawab pertanyaan dari guru: 

a. Jika menjawab 5 detik dengan benar, maka mereka mempertahankan bola 

(pertanyaan) sesama anggota kelompok. Pertanyaan diajukan lagi oleh  guru dan 

seterusnya. Jika tiga pertanyaan berturut - turut berhasil dijawab (tiga kali memegang 

bola). Maka gol!.   

b. Jika jawaban salah, maka kepemilikan bola (pertanyaan)  digulirkan ke kelompok 

lawan.   

c. Apabila kelompok lawan yang diberikan kesempatan menjawab benar maka kelompok 

lawan memegang bola.  

d. Apabila kelompok lawan yang diberikan kesempatan juga salah atau tak seorang pun 

menjawab dalam 5 detik maka pertanyaan batal/bola lepas.   

e. Pelanggaran terjadi apabila siswa meneriakkan jawaban saat bukan gilirannya, 

menjawab ketika tidak berhak dan terutama berdebat dengan wasit!. Wasit diminta 

menggunakan kartu kuning apabila  ada siswa yang melakukan pelanggaran. Jika satu 

orang sudah mendapat 3 kali kartu kuning, maka pelanggaran ke empat siswa  diberi 

kartu merah.  

7. Tim yang mengumpulkan gol paling banyak dinyatakan sebagai pemenang dan guru 

memberi reward (penghargaan) kelompok hebat.   

8. Di akhir pelajaran setiap kapten tim mengumpulkan daftar nama – nama anggota tim 

yang menjawab dan banyak gol yang dicetak 

 

Berdasarkan pada permasalahan dan pernyataan kajian literatur, penelitian bertujuan 

untuk meningkatkan prestasi belajar pada pokok bahasan hidrolisis garam di SMA 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan pada siswa SMA. Penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen yang dilakukan terhadap dua kelas. Kelas eksperimen menggunakan 

pembelajaran aktif sepak bola verbal. Sedangkan kelas kontrol tidak menggunakan 

pembelajaran konvensional.  

Sebelum perlakuan, kedua kelas diberikan pretest mengenai materi yang akan di 

ajarkan yaitu hidrolisis garam. Sesudah perlakuan diberikan postest dengan jumlah soal dan 

waktu yang sama dengan pretest.  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Quasi-ekperiment dengan design 

Randomized Kontrol Group Pretest-Posttest yang dapat dilihat pada Tabel1berikut:  

 

Tabel 1Rancangan Penelitian 

 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen T0 X T1 

Kontrol T0 - T1 

Sumber : (Nazir, 2005) 

Keterangan: 
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T0: Data awal (data sebelum perlakuan), diambil dari nilai pretest kelas eksperimen  dan kelas 

kontrol. 

T1: Hasil posttest, yaitu hasil tes yang diberikan mengenai materi yang telah diajarkan yaitu 

hidrolisis garam pada kelas eksprimen dan kelas kontrol sesudah perlakuan. 

X : Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan menggunakan Sepak bola verbal. 

 

 Langkah – langkah pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut : 

1.  Tahap Persiapan 

a. Memilih pokok bahasan yang akan diteliti dengan penerapan strategi pembelajaran 

sepak bola verbal  yaitu  hidrolisis garam kelas IX SMA. 

b. Tahapan persiapan ini meliputi kegiatan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS), Soal Permainan Sepak Bola Verbal, dan Soal Evaluasi. 

c. Mempersiapkan Instrumen pengumpulan data yaitu: soal uji materi prasyarat, soal 

pretest dan posttest serta kisi-kisi soal (soal uji materi  prasyarat, pretest dan posttest) 

d. Melaksanakan uji normalitas dan uji homegenitas untuk seluruh kelas XI IPA di SMA 

Negeri 10 Pekanbaru dengan mengolah nilai soal homegenitas.  

e. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah dilakukan uji normalitas dan 

uji homegenitas.  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan soal pretest pada kedua kelas untuk mengetahui kemampuan dasar siswa 

mengenai pokok bahasan hidrolisis garam kelas IX SMA Negeri 10 Pekanbaru.  

b. Memberikan sosialisasi tentang pembelajaran aktif sepak bola verbal kepada siswa 

dikelas eksperimen.  

c. Membagi siswa kedalam dua tim secara heterogen untuk kelas eksperimen.  dan 

membagi siswa dalam kelompok heterogen pada kelas kontrol. 

d. Melaksanakan proses pembelajaran pada pokok bahasan hidrolisis garam kelas IX, 

dimana pada kelas eksperimen di terapkan pembelajaran aktif sepak bola 

verbalsedangkan pada kelas kontrol tidak di terapkan pembelajaran aktif sepak bola 

verbal  

e. Guru memberikan posttest kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah semua 

materi pokok hidrolisis garam kelas IX selesai di ajarkan untuk menentukan prestasi 

belajar siswa 

 

3. Tahap Pelaporan 

a. Melakukan analisis data yang diperoleh dari nilai pretest dan postest kedua kelas 

dengan menggunakan rumus statistik 

b. Pelaporan hasil penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Populasipenelitianadalahseluruh siswa di kelas XI IPA SMA Negeri10Pekanbaru. Sampel 

diambil sebanyak dua kelas dan dari 5 kelas setelah dilakukan uji homogenitas. Duakelas 

yang terdistribusi normal 

diambilsebagaisampeldankemudiandiujikehomogenannya.Keduakelastersebutselanjutnyadite

ntukansecaraacaksebagaikelaseksperimen yaitu kelas XI IPA 4dankelaskontrol yaitu kelas XI 

IPA 5. 

Adapun instrumen yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Data 
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Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari: 

a. Hasil soal homogenitas yang dilaksanakan pada pendahuluan penelitian  

b. Data hasil pretest-postest dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada 

pokok bahasan hidrolisis garam di kelas XI IPA SMA Negeri 10 Pekanbaru 

2. Instrumen penelitian  

Adapun instrumen penelitian ini adalah: 

a. Perangkat Pembelajaran 

1) Silabus 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

3) Lembar Kerja Siswa (LKS)  

4) Soal permainan Sepak Bola Verbal  

5) Soal Evaluasi.  

6) Buku Paket 

b. Instrumen Pengumpulan Data 

1) Soal homogenitas 

2) Soal pretest/ postest  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik 

test. Data yang dikumpulkan diperoleh dari: 

1. Pretest 

Pretest dilakukan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol  mengenai pokok 

bahasan hidrolisis garam yang diberikan sebelum diterapkan strategi pembelajaran aktif  

Sepak Bola Verbal.  Pemberian pretest bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar 

siswa terhadap pokok bahasan hidrolisis garam yang nantinya dipergunakan untuk 

pengolahan data.  

2. Posttest  

Postest dilakukan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah selesai pokok 

bahasan hidrolisis garam  dan seluruh proses perlakuan dilakukan.  

Adapun Teknik Analisis Data sebagai berikut : 

1. Prasyarat Analisis  
a. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya varians – varians 

dua buah distribusi atau lebih. Adapun yang digunakan dalam peneltian ini adalah uji 

homogenitas levene’s test. 

Untuk menetapkan homogenitas digunakan pedoman sebagai berikut: 

 Tetapkan tarap signifikansi uji, misalnya  = 0.05.  

  Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh. 

 Jika signifikansi yang diperoleh > , maka variansi setiap sampel sama (homogen) ·  

 Jika signifikansi yang diperoleh < maka variansi setiap sampe tidak sama (tidak 

homogen) 

b. Uji hipotesis (t) 

Uji-t digunakan untuk melihat perbandingan antara kelas ekperimen dan Kelas 

kontrol. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 

18,0 dengan melakukan uji Statistik sebagai betikut : 

 Uji t- indenpenden 

 Uji Paired-sample t-tes  
 

 

HASIL DAPATAN 

1. Uji Homogenitas  
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Uji homogenitas yang dijalankan berdasarkan varians pada kelas ekperimen dan 

kelas kontrol dengan menggunkan levene’s test equality of variances seperti tabel 2 

berikut : 

Tabel 2 : Levene’s test 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

0,434 0,512 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dijalankan didapati bahwa nilai signifikansi > P-

value (0,512 > 0,05) yang bermakna bahwa  data adalah homogen. 

 

2. Uji hipotesis  

a. Uji-t independen 

Uji t-independen digunakan untuk melihat perbandingan antara kelas ekperimen 

dan Kelas kontrol. 

 

Tabel 3: Tabel analisis t-tes 

 

 N Mea

n 

Stand

ar 

devia

si 

T- test 

T D

f 

Sig. 

(2-

tail

ed 

Kelas 

ekperi

men 

35 65,2

8 

113,2

5 

 

4,2

33 

6

9 

,00

0 

Kelas 

Kontrol 

36 52,1

5 

 

128,8

8 

 

   

 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau di tolak. Data 

yang digunakan untuk uji hipotesis adalah selisih antara nilai postest dan pretest pada kedua 

kelompok yaitu kelas eksperimen yang diterapkan pembalajaran aktif sepak bola verbal dan 

kelas kontrol diterapkan pengajaran secara konvensional. 

 Berdasarkan tabel 3,Reratapada kelas ekperimen Mean= 65,28 (N=35 SD= 113,25) 

sedangkan kelas kontol mean = 52,15 (N= 36, SD : 128,88), hal  ini menujukkan bahwa 

terdapat perbedaan rata-rata pada kelas eksperimen dengan kelas konrol. Walau bagaimana 

pun keputusan hasil analisis uji t independen  menghasilkan t = 4,233 (signifikansi = 0,00) 

diman nilai signifikansi <0.05. Hal ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikasikan pada kelas yang menggunakan pembelajaran aktif sepak bola verbal dengan 

pembelajaran konvensional. 

b. Uji Paired-sampel t-test 

Uji paired sampel t-tes merupakan salah satu analisis parametrik untuk melihat 

perbedaan pada sampel yang berhubungan, dimana pada sampel yang sama diberikan suatu 

perlakuan. Berikut ini dijabarkan hasil analisis uji paired sampel t test seperti pada tabel 4 

berikut: 

 

Tabel 4: Nilai min dan standar deviasi kelas Eksperimen 

 N Mean Standar 
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deviasi 

Pretest  35 20,35 9,15 

Postest 35 85,64 

 

8,32 

 

Tabel 4menunjukkan bahwa rata– rata pembelajaran yang di lakukan pada kelas 

eksperimen sebelum dan sesudah  pembelajaran aktif sepak bola verbal. Sebelum 

pembelajaran atau pada hasil min pretest aktif sepak bola verbal adalah mean= 20,35 dan 

setelah pembelajaran aktif sepak bola verbal adalah mean = 85,64. 

 

Tabel 5:  

analsisi uji t paired sampel kelas eksperimen 

 Paired 

diferences 

T df Sig-(2-

tailed) 

Mean SD 

Pair 1 

– 

Pretest 

postest  

63,28 13,25 -

29,142 

34 ,000 

 

Berdasarkan tabel 5 nilai t adalah sebesar  -29,142dengan nilai signifikan 0,00. 

(P>0.05). hal ini menerangkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum di 

beri perlakuan pada pembelajaran dan sesudah di beri perlakuan pada kelas eksperimen .  

 

Tabel 6:  

Korelasi pretest postest kelas ekperimen  

Paired Samples Correlations 

 N Correlati

on 

Sig

. 

Pair 

1 

Pretest 

& 

Protest 

3

5 

-,148 ,39

7 

 

Tabel 6 menunjukkan hasil analsis hubungan pada kelas eksperimen sebelum dan 

sesudah perlakuan yang menunjukkan bahwa kolerasi antara dua variabel sebelum dan 

sesudah perlakuan adalah -0,148 dengan nilai signifikansi 0,397 (p>0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa kolerasi antara dua rata–rata pretest-postest sebelum dan sesudah adalah 

tidak signifikan.Tambahan itu dapatan penelitian ini juga menjelaskan bahwa pengaruh 

pengajaran menggunakan pembelajaran aktif sepak bola verbal adalah 2,19%.  

 

PEMBAHASAN 

Aktivitas pembelajaran aktif sepak bola verbal terlihat pada saat proses pembelajaran 

yang meningkatkan keaktifan siswa yaitu rasa antusias (aktif) siswa dalam menjawab 

pertanyaan ketika bola mengarahkan pada siswa, aktif dalam mendengarkan dan menghargai 

pendapat, aktif dalam komunikasi dengan anggota kelompok atau berdiskusi secara 

berkelompok. Hasil pengamatan dengan lembar indikator.  

Pembelajaran aktif mengandung unsur permainan tetapi masih tetap diarahkan dalam 

proses belajar sehingga dapat mengatasi kejenuhan siswa dalam mempelajari materi. Sesuai 

dengan Dryden dan Voss (2003) bahwa belajar efektif jika suasana pembelajaran 

menyenangkan. Suasana menyenangkan dan tidak diikuti susasana tegang sangat baik 

motivasi untuk belajar. Hal ini diperkuat oleh Doporter (2002) mengatakan bahwa sesulit 
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apapun materi pelajaran apabila dipelajari dalam susasana menyenangkan maka mudah 

dipahami. 

Pembelajaran aktif sepak bola verbal diharapkan siswa dapat terlibat aktif yang 

mengharuskan bagi siswa untuk dapat menjawab pertanyaan secara bergilir sehingga 

pertanyaan yang ada harus juga dipertimbangkan dengan waktu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Strategi pembelajaran aktif sepak bola verbal dapat memicu timbulnya 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, pada saat guru membacakan pertanyaan, banyak 

siswa yang mengangkat tangannya hal ini menunjukkan bahwa siswa sangat ingin menjawab. 

Keaktifan dapat dilihat ketika menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. 

Pembelajaran aktif sepak bola verbal dapat memicu keaktifan dengan cara adanya 

kapten dan penghargaan kelompok. Adanya kapten yang membimbing, mengarahkan siswa 

dan adanya penghargaan kelompok dapat menimbulkan rasa keberanian menjawab. 

Penghargaan kelompok diberikan kepada kelompok yang terbaik. Kelompok terbaik adalah 

tim yang mendapatkan gol terbanyak. Kelompok terbaik diumumkan di depan kelas bertujuan 

untuk memberikan kepuasan tersendiri bagi anggota kelompok atas hasil kerjasama kelompok 

sehingga dapat mendorong siswa menjadi lebih aktif pada pertemuan berikutnya dan terjadi 

persaingan-persaingan antar kelompok. Hal inisesuaidengan yang dikemukakanoleh Uno 

(2008) bahwamembuatsuasanapersaingan yang sehatdiantarasiswamenimbulkanupayabelajar 

yang sungguh-sungguh. 

 

KESIMPULAN 
Kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil yang didapati bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kelas 

eksperimen yang menggunakan pebelajaran aktif sepak bolaverbal dengan kelas kontrol 

yang hanya menggunakan konvensional.  
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ABSTRAK  

Diberlakukannya kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) di Universitas Negeri Medan membawa 

perubahan terhadap model pembelajaran yang bertujuan 

mempersiapkan mahasiswa secagai calon guru. Proses perkuliahan 

harus dikemas dengan memadukan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis 

yang dapat dibentuk melalui model pembelajaran berbasis masalah 

(PBL). Penelitian ini bertujuan menghasilkan model PBL untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi Gas. Penelitian 

bersifat Riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan dengan cara 

menyusun bahan ajar untuk materi Gas berbasis PBL, validasi bahan 

ajar oleh tim KDBK dan sesuai kriteria BSNP, serta implementasi 

bahan ajar. Dari hasil penelitian telah diperoleh bahan ajar standar 

yang layak digunakan dalam model PBL untuk pengajaran materi Gas. 

Susunan materi dalam bahan ajar berdasarkan basic knowledge dan 

deskripsi bahan ajar sesuai dengan kompetensi berdasarkan kurikulum 

berorientasi KKNI. Hasil validasi bahan ajar menunjukkan kriteria 

valid dan paket pembelajaran model PBL yang disusun meliputi 

pengayaan materi yang terintegrasi media, soal latihan dan evaluasi 

standar serta aktivitas pembelajaran. Implementasi bahan ajar hasil 

pengembangan menunjukkan bahwa model PBL dapat mengarahkan 

mahasiswa untuk belajar mandiri dan mampu meningkatkan hasil 

belajar, kemampuan berpikir kritis serta motivasi mahasiswa. Rata-

rata hasil belajar, kemampuan berpikir kritis dan motivasi mahasiwa 

yang diajar menggunakan model PBL lebih tinggi dibandingkan 

mahasiswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

Kata Kunci : Model Pembelajaran, PBL, Berpikir Kritis, Gas 

 

PENDAHULUAN 

Perubahan dan perkembangan dunia pendidikan saat ini yang mengarah pada 

pengembangan sains dan teknologi, mengharuskan pembentukan karaktek mahasiswa agar 

terampil membangun kapasitas pengetahuannya secara mandiri melalui kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, seperti berpikir kritis dan membuat keputusan, dan memecahkan masalah 

(Temel.S, 2014). Berpikir kritis adalah berpikir untuk menolong memecahkan masalah dan 

membuat keputusan, sedangkan pemecahan masalah adalah proses dimana individu berusaha 

mengatasi persoalan yang dihadapi untuk mencapai tujuan. Hal ini berkaitan dengan 

bagaimana kita berpikir daripada apa yang kita pikirkan (Bilgin, 2009). Sebuah pandangan 

yang lebih komprehensif tentang berpikir kritis mengacu sebagai disposisi, yaitu 
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menggambarkan kecenderungan individu untuk menggunakan pemikiran kritis untuk 

memecahkan persoalan, mengevaluasi ide yang dikemukan, dan mengambil keputusan. 

(Giancarlo & Facione, 2001).  

Materi Gas merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah Kimia Fisika di 

Perguruan Tinggi. Di dalam materi Gas dipelajari tentang Persamaan Keadaan Gas Ideal, 

Persamaan Keadaan Gas Nyata (Persamaan Van der Waals)., Isoterm Gas, Keadaan Kritis 

Gas Van der Waals, Hukum Keadaan Sehubungan dan Faktor Daya mampat. Oleh karena itu 

untuk meningkatkan kompetensinya, mahasiswa harus memiliki kemampuan pemecahan 

masalah dan keterampilan berpikir kritis sehingga memperoleh pengetahuan utama dari 

materi tersebut. Selain itu desain pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa sehingga 

mahasiswa diberi peluang untuk bekerja secara otonom untuk mengkonstruksi cara 

belajarnya, dan dosen hanya berfungsi sebagai motivator dan fasilitator (Sutiani dkk, 2011). 

Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran, dosen harus berupaya menciptakan kondisi 

lingkungan belajar yang dapat membelajarkan mahasiswa, dapat mendorong mahasiswa 

belajar, atau memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berperan aktif mengkonstruksi 

konsep-konsep yang dipelajarinya. Menurut Bono, E.D (2009), salah satu model 

pembelajaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa pada pengajaran kimia sehingga mahasiswa memiliki keterampilan dalam 

memilah dan menilai gagasan atau melakukan pertimbangan dari suatu keputusan, adalah 

model pembelajaran berbasis masalah (PBL). 

Model PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus 

untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah melalui kemampuan berpikir kritis 

dan pengaturan diri (Tosun C, Taskesenligil Y, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan bahan ajar kimia untuk materi Gas dengan menggunakan pembelajaran berbasis 

masalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa.  

 

KAJIAN LITERATUR 

Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, para ahli pembelajaran  

menyarankan penggunaan paradigma pembelajaran konstruktivistik untuk proses 

pembelajaran. Dengan perubahan paradigma belajar tersebut terjadi perubahan fokus 

pembelajaran dari belajar berpusat pada pendidik kepada belajar berpusat pada peserta didik. 

Salah satu model yang sesuai adalah model PBL yaitu pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa yang memberdayakan mahasiswa untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan 

teori dan praktek, dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan 

solusi yang layak dalam memecahkan masalah, serta mampu menyiapkan individu untuk 

belajar mandiri dan berkelanjutan (Temel, 2014 ; Tosun & Senocak, 2013).  

Proses PBL dimulai dengan masalah yang tidak terstruktur dan mahasiswa harus 

mampu menyelesaikan masalah tersebut. Setelah memahami masalah, mahasiswa akan 

mengidentifikasi informasi yang sudah diketahui dan informasi yang dibutuhkan untuk 

dipelajari dalam rangka menemukan solusi dari permasalahan. Ada tiga komponen utama 

yang diperlukan dalam PBL, yaitu mahasiswa sebagai pembelajar, instruktur atau dosen 

sebagai tutor, dan masalah seperti konteks (Carrio, Larramona, Baños, & Pérez, 2011). PBL 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi mahasiswa  untuk belajar 

tentang cara berpikir kritis dan merangsang berpikir tingkat tinggi dalam situasi berorientasi 

masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari bahan pelajaran 

(Filippatau,D dan Kaldi, S., 2010). 

Berpikir kritis adalah proses disiplin yang secara intelektual aktif dan terampil dalam 

mengkonsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang 

diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran dan komunikasi, sebagai dasar 
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untuk melakukan tindakan. Teori berpikir kritis dikemukakan oleh Ennis, Facione, Henri  dan 

Garrison yang masing-masing mengidentifikasi berbagai indikator dan kata-kata operasional 

dalam keterampilan berpikir kritis (Tawil, M dan Liliasari, 2013). Indikator yang umum 

digunakan adalah memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification), membangun 

keterampilan dasar (basic support), membuat inferensi (inference), membuat penjelasan lebih 

lanjut (advanced clarification), dan mengatur strategi dan taktik (strategy and tactics). 

Keterampilan berpikir kritis merupakan sebuah proses yang menekankan pada konsep 

logis dan rasional, dan memberikan serangkaian standard dan prosedur untuk menganalisis, 

menguji dan mengevaluasi (Tawil, M dan Liliasari, 2013). Kemampuan berpikir kritis dapat 

dikembangkan dengan cara melatih peserta didik untuk memahami serta mengatasi masalah-

masalah sederhana yang konkret yang ada disekitarnya. Namun demikian, kemampuan 

berpikir kritis tidak tergantung pada tingkat intelligence question (IQ), akan tetapi pada 

intensitas pembinaan dan kebiasaan melatih berpikir kritis. Beberapa upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis yaitu : (1)  meningkatkan 

interaksi dalam proses pembelajaran, (2) pertanyaan yang diajukan bersifat open-ended, (3) 

Memberikan waktu yang memadai untuk melakukan refleksi terhadap pertanyaan yang 

diajukan  atau masalah-masalah yang diberikan, dan (4) teaching for transfer (Tapper. J, 

2004). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan bersifat Research and Development (R&D) untuk 

mengembangkan bahan ajar di perguruan tinggi sehingga memperoleh bahan ajar standar 

pada materi Gas. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah (1) mengembangkan bahan ajar 

melalui penentuan basic knowledge, pengayaan materi, (2) penyusunan kisi-kisi soal dan 

evaluasi standar, (3) melakukan integrasi paket kegiatan praktikum dan aktivitas 

pembelajaran, (4) uji kelayakan bahan ajar, serta (5) implementasi bahan ajar (Sutiani ddk, 

2016). 

Instrumen penelitian yang disusun terdiri dari (1) lembar penilaian (Validasi) buku 

ajar yang diadaptasi dari BSNP (BSNP, 2006); (2) lembar penilaian keterampilan berpikir 

kritis (3) instrumen tes untuk mengukur hasil belajar mahasiswa terhadap materi perkuliahan 

yang diberikan dalam proses pembelajaran, dan (4) angket Motivasi (Romero dkk, 2010). 

Pengembangan bahan ajar diawali dengan penyusunan perangkat pembelajaran (Silabus, 

Kontrak Perkuliahan dan RPS). Tahap berikutnya penyusunan basic knowledge dan deskripsi 

materi ajar, yang kemudian dilakukan penelaahan/ validasi buku ajar oleh dosen KDBK 

dengan menggunakan instrumen yang sudah ditentukan..  

Data hasil belajar diperoleh melalui implementasi bahan ajar dalam proses 

pembelajaran pada materi Gas yang diujicobakan pada mahasiswa prodi pendidikan kimia 

FMIPA Unimed. Data keterampilan berpikir kritis diperoleh dari lembar observasi selama 

proses pembelajaran. Untuk kelas eksperimen dilakukan proses pembelajaran berbasis 

masalah dengan menggunakan bahan ajar yang telah disusun, sedangkan untuk Kelompok 

kontrol dilakukan pembelajaran konvensional. Sebelum proses pembelajaran dimulai, 

dilakukan terlebih dahulu tes awal (pre test) dan setelah proses pembelajaran dilakukan tes 

akhir (post test). Analisis hasil belajar dilakukan dengan teknik  

pretest-postest control group design. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Bahan Ajar Materi Gas 
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Bahan ajar yang disusun didasarkan pada kompetensi yang harus dicapai dalam proses 

pembelajaran materi Gas., sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku di prodi 

pendidikan Kimia FMIPA Unimed.. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan analisis basic 

knowledge dan deskripsi bahan ajar, serta kelayakan yang harus ada dalam bahan ajar sesuai 

dengan BSNP, yaitu kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan 

kegrafikan sehingga bahan ajar ini layak untuk digunakan. Di dalam bahan ajar dilengkapi 

dengan contoh kontekstual, gambar, dan contoh soal serta penyelesaian yang diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. . Secara umum bahan ajar yang disusun dirangkum dalam Tabel 

1. 

Tabel 1.  

Deskripsi Materi Gas  

No. Sub-materi Materi yang disajikan 

1. Pendahuluan Disajikan deskripsi materi secara umum, 

kompetensi yang harus dicapai dan peta 

konsep 

2. Persamaan Keadaan Gas Ideal 

 

Penyajian hukum dasar yang mendasari 

persamaan Gas Ideal dengan integrasi PBL 

disertai contoh soal dan pembahasan 

3. Persamaan Keadaan Gas Nyata 

(Persamaan Van der Waals) 

 

Penyajian kaitan gas ideal dengan gas nyata 

melalui integrasi PBL, disertai konsep, 

contoh soal dan pembahasan yang terkait 

kehidupan sehari-hari.. 

4. Isoterm Gas 

 

Penyajian materi isoterm gas (Gas ideal dan 

gas nyata), integrasi grafik isoterm gas 

melalui setting media powerpoint dan 

penyajian contoh soaldan pembahansan. 

5. Keadaan Kritis Gas Van der Waals 

 

Penyajian materi konsep keadaan kritis 

dikaitkan dengan konsep isoterm gas Van 

der waals secara PBL. Cntoh kasus untuk 

keadaan kriris, Tc, Pc dan Vc. 

6. Hukum Keadaan Sehubungan 

 

Penyajian materi hukum keadaan 

sehubungan melalui integrasi PBL terkait 

konsep tetapan van der waals dan keadaan 

kritis, disertai contoh penurunan persamaan 

untuk penentuan tetapan Van der Waals (a, 

b dan R) serta keadaan Kritis (Tc, Vc, dan 

Pc).. 

7. Faktor Daya mampat Penyajian materi terintegrasi PBL untuk 

menentukan konsep faktor daya mampat 

(ketidakidealan suatu gas) dan faktor yang 

mempengaruhinya melalui setting media 

powerpoint. Contoh analisis grafik Z-P pada 

berbagai suhu maupun berbagai jenis Gas). 

 

Validasi Bahan Ajar Materi Gas  

Analisis kelayakan bahan ajar dilakukan melalui penelaahan bahan ajar yang dilakukan  

oleh dosen KDBK Kimia Físika dengan menggunakan instrumen berupa lembar validasi 

Bahan Ajar. Komponen bahan ajar yang divalidasi mencakup beberapa hal yaitu (1) 

komponen kelayakan isi, (2) komponen kebahasaan, dan (3) komponen teknik penyajian, dan 
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(4) komponen kelayakan kegrafikan Hasil dari validasi yang dilakukan disajikan pada Tabel 

2.  

 

 

 

 

Tabel 2.  

Hasil Validasi Bahan Ajar Materi Gas. 

No Komponen Penilaian Skor Kriteria 

1. Kelayakan isi 3,22 Cukup valid dan tidak perlu revisi 

2. Kelayakan kebahasaan 3,42 valid dan tidak perlu revisi 

3. Kelayakan penyajian 3,56 valid dan tidak perlu revisi 

4. Kelayakan kegrafikan 3,61 valid dan tidak perlu revisi 

Rata-rata skor 3,45  

 

Berdasarkan skor komponen penilaian dilakukan penentuan kriteria validitas 

(Situmorang, 2013). Hasil validasi bahan ajar untuk komponen kelayakan kebahasaan, teknik 

penyajian, dan kegrafikan memiliki skor 3,42 ; 3,56 ; dan 3,61, yang berarti memiliki kategori 

valid dan tidak perlu direvisi, sedangkan untuk komponen kelayakan isi memiliki skor 3,22 

yang berarti memiliki kategori cukup valid dan tidak perlu direvisi. Semua komponen 

penilaian yang diajukan ditanggapi positif oleh validator. Hasil validasi bahan ajar secara 

keseluruhan menunjukkan bahwa rata-rata skor 4,45 yang berarti bahan ajar memiliki kriteria 

valid dan tidak perlu direvisi. Hal ini berarti bahwa bahan ajar yang disusun layak digunakan 

untuk pembelajaran materi Gas karena memenuhi kriteria valid sesuai standar BSNP. 

. 

Hasil Belajar Mahasiswa 

Data hasil belajar mahasiswa yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tes awal 

(pretest), yang diberikan sebelum perlakuan dan tes akhir (posttest) yang diberikan setelah 

perlakuan pada masing-masing kelas eksperimen dan kontrol. Hasil pre-test bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal mahasiswa dan hasil posttest bertujuan untuk mengetahui hasil 

belajar mahasiswa masing-masing kelas sampel. Bahan ajar materi Gas yang sudah divalidasi 

digunakan pada pembelajaran di kelas eksperimen yang menggunakan model PBL, sedangkan 

kelas kontrol menggunakan pembelajaran secara konvensional. Data hasil belajar (pretest dan 

posttest) disajikan Tabel 3. 

Tabel 3.  

Rekapitulasi Hasil Tes Mahasiswa Pada Materi Gas 

Kelas 
Rata-rata  Hasil test (skor)  

Pretest Posttest 

Eksprimen 23,08±7,28, 82.58±5.47 

Kontrol 25,61±6,53 70,13±5.50.  

  

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran dilakukan, kemampuan 

mahasiswa pada materi Gas termasuk rendah, baik untuk kelompok kontrol (25,61±6,53) dan 

Kelompok eksperimen (23,08±7,28). Hasil uji t menunjukkan kedua kelas sampel tidak 
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berbeda signifikan (thitung 0,842 < ttabel 1,662). Hal ini berarti kemampuan awal mahasiswa 

pada materi Gas untuk kedua kelas sampel relatif sama. Data posttest pada Tabel 3 

memperlihatkan bahwa kemampuan mahasiswa pada materi Gas untuk kedua kelas 

mengalami peningkatan dibandingkan hasil pretest. Hasil belajar mahasiswa kelas eksperimen 

yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah (82,58±5,47) lebih tinggi dibandingkan 

hasil belajar kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional (70.18±5,50). Hasil 

uji t menunjukkan kedua kelas sampel berbeda signifikan karena thitung  berada di daerah kritis. 

(thitung = 2,284 dan ttabel 1,662). Berdasarkan data yang dicapai mahasiswa, maka dapat 

dinyatakan bahwa perbedaan hasil belajar materi Gas antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, disebabkan penggunaan bahan ajar dengan model PBL dalam pembelajaran. 

Aktivitas pembelajaran yang dilakukan mampu menuntun mahasiswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa.   

 

Hasil Kemampuan Berpikir Kritis  

Data hasil kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam penelitian ini diperoleh selama 

proses pembelajaran materi Gas. Penilaian kemampuan berpikir kritis dilakukan terhadap 

kedua kelas, baik eksperimen maupun kontrol. Data hasil kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa disajikan Tabel 4. 

Tabel 4   

Rekapitulasi Hasil Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Pada Materi Gas 

Kelas Rata-rata  Hasil 

Kemampuan Berpikir 

Kritis (skor) 

Eksperimen 67,20±9,67 

Kontrol 46,15±10,09.  

 

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa setelah mengalami proses pembelajaran, rata-

rata kemampuan berpikir kritis mahasiswa di kedua kelas termasuk kategori rendah dan 

sedang. Rata-rata hasil kemampuan berpikir kritis untuk kelas eksperimen (67,20±9,67) lebih 

tinggi dibandingkan untuk kelas kontrol  

Hasil uji t menunjukkan kedua kelas sampel berbeda signifikan (thitung 4,392  > ttabel 1,662), 

sehingga dapat dinyatakan bahwa perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis pada materi 

Gas antara kelas eksperimen dan kelas kontrol disebabkan proses pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar model PBL. Tahapan model PBL berisikan rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara 

ilmiah, sehingga mahasiswa dilatih untuk memiliki kemampuan berfikir kritis, analitis, 

sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah. 

 

Hasil Angket Motivasi Mahasiswa  

Untuk mengetahui respon atau persepsi mahasiswa berkaitan dengan motivasi belajar 

mahasiswa setelah menggunakan bahan ajar dalam model PBL, maka diberikan angket 

kepada mahasiswa setelah satu minggu proses pembelajaran berakhir. Angket motivasi ini 

terdiri dari 25 butir pernyataan yang berkaitan dengan motivasi belajar masing-masing 

mahasiswa dengan menggunakan skala Likert. Data rata-rata hasil angket motivasi mahasiswa 
disajikan pada Tabel 5 

Tabel 5.  

Data hasil Angket Motivasi Pada Materi Gas 

Kelas Rata-rata Hasil 

Motivasi (Skor) 

Eksperimen 80,53±5,81 

Kontrol 73,46±6,12 
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Berdasarkan data pada Tabel 5 terlihat bahwa skor rata-rata hasil motivasi mahasiswa 

di kelas eksperimen (80,53±5,81) lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol (73,46±6,12). Hasil 

uji t  menunjukkan kedua kelas sampel berbeda signifikan (thitung 2,237> ttabel 1,662), Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar berbasis model PBL membuat mahasiswa lebih 

termotivasi dalam memahami materi yang diajarkan. 

 

Analisis Hasil Belajar, Kemampuan Berpikir Kritis dan Motivasi  

Dalam model PBL, konteks pembelajaran berada pada penentuan masalah yang dipilih 

sehingga mahasiswa tidak saja mempelajari konsep-konsep yang berhubungan dengan 

masalah tetapi juga terkait dengan metode ilmiah untuk memecahkan masalah tersebut, 

sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berhubungan dengan keterampilan 

menerapkan metode ilmiah untuk proses pemecahan masalah dan menumbuhkan pola berpikir 

kritis. (Tapper. J, 2004 ; Tiwari et al, 2006) 

Berikut ini adalah perbandingan skor rata-rata hasil belajar, kemampuan berpikir 

kritis, dan motivasi mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran, baik melalui model PBL 

maupun model konvensional, yang secara deskriptif disajikan dalam bentuk diagram pada 

gambar 1. 

 

 
Gambar 1.  Diagram Rata-Rata Hasil Belajar, Kemampuan Berpikir Kritis, dan Motivasi 

Mahasiswa  

 

Berdasarkan gambar 1. Terlihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar, 

kemampuan berpikir kritis dan motivasi mahasiswa yang mengalami pembelajaran dengan 

model PBL (kelas eksperimen) dengan mahasiswa yang mengalami pembelajaran dengan 

model konvensional. Data ini menunjukkan bahwa model PBL berpengaruh terhadap 

kemampuan pemecahan masalah konseptual melalui  latihan keterampilan berpikir kritis yang 

berimplikasi pada kedalaman pemahaman konsep mahasiswa sehingga mampu membentuk 

pengetahuannya sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Cunningham et.al 

(2000), Chasman et.al., (2003) dan Barret (2005) yang menyatakan bahwa pembelajaran yang 

dihasilkan dari proses awal menemukan masalah akan memacu dan memotivasi mahasiswa 

untuk mencari solusi permasalahan dengan melakukan identifikasi pemecahan masalah 

melalui keterampilan berpikir kritis  sehingga diperoleh strategi pemecahan masalah dengan 

menempatkan mahasiswa untuk berperan aktif sebagai pemecah berbagai masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan nyata.  

Penggunaan model PBL akan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir 

dan menyelesaikan masalah. Sehingga, peran dosen adalah sebagai pengarah dalam 

menentukan masalah, memfasilitasi investigasi dan dialog, serta memotivasi mahasiswa 
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dalam pembelajaran (Sudarman, 2007). Oleh karena itu, pelaksanaan tahapan secara efektif 

dalam penggunaan model PBL akan melatih mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan memotivasi mahasiswa untuk mampu menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang dihadapi yang akan berdampak secara langsung pada peningkatan hasil 

belajar mahasiswa secara keseluruhan.  

 

KESIMPULAN 

Bahan ajar standar yang layak digunakan dalam pembelajaran berbasis masalah (PBL) 

untuk pengajaran materi Gas telah berhasil dikembangkan. Paket pembelajaran berbasis 

masalah yang meliputi pengayaan materi yang terintegrasi soal latihan dan evaluasi standar 

serta aktivitas pembelajaran, mampu meningkatkan hasil belajar, kemampuan berpikir kritis 

dan motivasi mahasiswa. Rata-rata hasil belajar, kemampuan berpikir kritis dan motivasi 

mahasiwa yang diajar menggunakan pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi 

dibandingkan dengan mahasiswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional. 
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ABSTRACT 

Material of additive-psychotropics and addictive substances is one of 

the science subjects in the VIII 
th 

grade. This material is closely related 

to our daily life. It relates to foodstuffs and beverages and chemicals 

that can lead to dependence. This research aims to develop module 

based on contextual on additives and addictive-psychotropic 

substances materials and reveal the module of validity and practicality 

level. Module based on contextual learning consists of five 

components, they are Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

and Transferring. Type of research is Research and Development (R & 

D) by using Sugiyono’s development. The research instrument used 

was a questionnaire consist of validity and practicality sheets were 

analyzed using Cohen's Kappa formula. Validity sheet was given to the 

3 lecturers of chemistry and 2 science teachers of SMP / MTs. 

Practicality sheet was given to 3 science teachers and 24 students of 

SMPN 1 Padang. Based on data analysis, it can be concluded that 

module  has  very high validity and  practicality categoriy.  

 

Keywords:Module, contextual, additive,addictive-psychotropic 

 

 

PENDAHULUAN 

Zat aditif dan zat adiktif-psikotropika merupakan salah satu materi pokok mata 

pelajaran IPA kelas VIII SMP. Materi ini dipelajari pada semester 1 dengan alokasi waktu 2 

x 5 jam pelajaran sesuai kurikulum 2013. Materi  terdiri atas dua bahasan yaitu zat aditif dan 

zat adiktif-psikotropika. Zat Aditif mempelajari zat tambahan yang digunakan pada makanan 

dan minuman saat pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan yang dapat meningkatkan 

mutu makanan. Zat ini dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya seperti pewarna, 

pemanis, pengawet dan penyedap[1]. Zat Adiktif-Psikotropika membahas zat-zat yang 

apabila dikonsumsi akan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan fisik dan 

psikologis, baik zat yang diperoleh secara alami maupun sintetis. Zat ini dapat menimbulkan 

efek penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa sakit, contohnya heroin, 

rokok dan ganja  

 Zat Aditif dan Zat Adiktif-Psikotropika sangat erat kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari seperti pada bahan makanan dan  minuman sebagai pewarna, pemanis, penyedap 

dan pengawet.Zat Adiktif-Psikotropika banyak disalahgunakan sehinggamenimbulkan efek 

ketergantungan. Berdasarkan kedekatan materi pelajaran ini dengan kehidupan sehari-hari, 

maka dapat digunakan strategi pembelajaran kontekstual.  

 StrategipembelajarankontekstualmenurutSanjaya[3] merupakan pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi 
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yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Pembelajaran 

seperti ini akan membuat siswa belajar secara bermakna.Pembelajaranbermakna akan 

membuat materi tertanam erat dalam memori ingatan siswa dan tidak akan mudah lupa[4]. 

Strategi kontekstual memiliki lima komponen pembelajaran yang dikenal dengan sebutan 

REACT. Komponen REACT merupakan singkatan dari relating, experiencing, applying, 

cooperating, dan transfering. Komponen Relating diartikan bahwa siswa belajar dengan cara 

menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Eksperiencing siswa belajar dengan cara 

melakukan, menemukan dan menggali konsep. Applying siswa menerapkan konsep yang 

telah diperolehnya. Cooperating, proses pembelajaran  dilakukan dengan cara berdiskusi dan 

pada komponen transfering siswa menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya pada 

situasi baru [5]. Pembelajarankontekstualmenggunakan komponen REACT sesuai 

dengantuntutankurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik (ilmiah).  

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar siswa aktif 

mengkontruksi konsep, hukum, teori melalui tahapan ilmiah. Proses pembelajaran saintifik 

juga membutuhkan kerja sama dalam kelompok ataupun antar kelompok [6]. Salah satu cara 

yang dapat menuntunsiswa belajar secara ilmiah adalah menggunakan bahan ajar 

berupamodulberbasis kontekstual. 

Modul merupakan salah satu bahan ajar cetak yang memuat rangkaian pembelajaran 

yang direncanakan dan sistematis sehingga memungkinkan siswa untuk belajar secara 

mandiri. Bahan ajar tersebut disajikan dengan bentuk menarik, terdapat gambar, bahasa 

baik, dilengkapi dengan lembar kegiatan, lembar kerja, lembar tes serta memungkinkan 

siswa untuk belajar berulang-ulang dan terpusat pada siswa [7]. Modul digunakan untuk 

membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran serta memungkinkan siswa untuk belajar 

secara aktif, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk simulasi serta berdiskusi 

[8].Modulberbasiskontekstualmembahasmateripelajaran yang 

dihubungkandengankehidupansehari-hari. 

Pengembangan modul untuk materi zat aditif dan zat adiktif-psikotropika sudah 

pernah dilakukan oleh Kusuma Weni 2010 dengan judul “Penyusunan dan Uji Kelayakan 

Modul Kimia SMP Pada Materi Bahan Kimia Aditif Dalam Makanan” dan Dian Pratiwi 

2010 dengan judul “Pengembangan Modul Pembelajaran Zat Adiktif-Psikotropika Melalui 

Pendekatan Kontruktivisme Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)”hasil penelitian 

menunjukkan bahwa modul layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan 

analisis terhadap kedua modul tersebut terdapat perbedaan antara modul yang telah ada 

dengan yang akan dikembangkan.  Perbedaan tersebut terlihat bahwa kedua  modul tersebut 

dirancang berlandaskan kontekstual, tetapi tidak mengandung komponen REACT. Modul 

dikembangkan mengacu pada kurikulum KTSP yang tidak menggunakan pendekatan 

saintifik. Modul ini juga tidak terdapat kegiatan yang mendorong siswa untuk melakukan 

diskusi. Pada lembar kegiatan terdapat kalimat berbentukfill in (bentuk isian), artinya kalimat 

berbentuk karangan dengan bagian-bagian yang dikosongkan. Kegiatan seperti ini akan 

membuat siswa cenderung hanya mengungkapkan aspek pengetahuan atau pengenalan saja, 

tetapi test berbentuk ini mudah disusun, dan dapat mengungkap pengetahuan siswa secara 

bulat dan utuh mengenai suatu bidang (Latisma. 2014 : 67). Pada modul tidak terdapat 

kegiatan tambahan bagi siswa yang memiliki ketersisaan waktu belajar karena telah 

menyelesaikan modul lebih cepat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti  mengembangkan bahan ajar yang 

berlandaskan kehidupan sehari-hari. Penelitian tersebut berjudul “Pengembangan Modul 

Kontekstual Materi Zat Aditif dan Adiktif-Psikotropika untuk SMP/MTs”. 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R&D). Penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu. Subjek penelitian ini adalah 2 orang guru IPA dan 24 

siswa SMP N 1 Padang. Objek penelitian ini adalah modul berbasis kontekstual pada materi 

zat aditif dan zat adiktif-psikotropika untuk kelas VIII SMP/MTs. Penelitian menggunakan 

langkah pengembangan sugiyono yang terdiri atas potensi dan masalah, pengumpulan 

informasi, desain produk, validasi desain, revisi desain, ujicoba produk, revisi produk, 

ujicoba pemakaian, revisi produk dan produksi massal. Penelitian ini dibatasi hingga 

langkah ujicoba produk. 

Potensi dan masalah merupakan langkah awal dalam melakukan pengembangan. 

Potensi dilakukan untuk melihat sesuatu hal yang dapat didayagunakan sehingga dapat 

menjadi nilai tambah dalam mengembangkan modul ini. Masalah merupakan penyimpangan 

antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Potensi dan masalah dapat dikemukan 

menggunakan data empirik. 

Informasi pendukung berguna sebagai bahan untuk perencanaan produk yang 

diharapkan dapat mengatasi masalah. Langkah ini dijadikan sebagai acuan untuk ketelitian 

dalam penyusunan modul. Informasi yang diperlukan dalam pengembangan modul ini 

sebagai berikut 

a. Analisis Siswa 

Siswa SMP/MTs rata-rata memiliki usia 11 tahun keatas. Taraf  kecerdasan anak 

berusia 11 tahun keatas telah memiliki kemampuan berfikir secara logis dan dapat 

memecahkan masalah secara sistematis. Karakteristik siswa yang seperti ini akan lebih baik 

jika proses pembelajaran dilakukan dengan berlandaskan kehidupan sehari-hari. Salah satu 

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari tersebut adalah menggunakan strategi 

pembelajaran kontekstual dengan komponen REACT.  

b. Analisis Tugas 

 Analisis tugas bertujuan untuk menganalisis kemampuan yang harus 

dikuasaisiswa.Analisisinidimulaidarikompetisidasar (KD) 

dandijabarkanmenjadiindikatorpembelajaran. 

c. Analisis Konsep 

 Materi zat aditif dan zat adiktif-psikotropika membahas tentang  konsep zat aditif 

makanan dan minuman serta konsep zat adiktif-psikotropika.Konsep-konsep yang perlu 

dibahas pada materi zat aditif makanan dan minuman yaitu pengertian zat aditif makanan dan 

minuman, zat aditif alami, zat aditif buatan, bahan pewarna, pemanis, pengawet dan 

penyedap. Pada materi zat adiktif-psikotropika membahas konsep tentang  pengertian zat 

aditif-psikotropika dan zat yang tergolong zat adiktif-psikotropika. 

d.Penyusunan Tujuan Pembelajaran. 

  Tujuanpembelajarandisusunberdasarkanindikator.Penyusunan tujuan pembelajaran 

dijadikan dasar untuk mengembangkan modul berbasis kontekstual pada materi zat aditif dan 

zat adiktif-psikotropika. 

  Langkah-langkahselanjutnyamendesainmodul. Desain produk merupakan langkah 

pengembangan yang digunakan untuk merancang modul berbasis kontekstual pada materi zat 

aditif dan zat adiktif-psikotropika. Modul ini dirancang menggunakan strategi kontekstual 

dengan lima komponen pembelajaran yang dikenal dengan REACT. Modul ini ditulis dengan 

panduan pengembangan bahan ajar Depdiknas tahun 2008 dan Suryosubroto.Modul yang 

telahdidesainselanjutnyadivaliditas. 

  Validitas desain bertujuan untuk melihat kelayakan modul digunakan sebagai bahan 

ajar. Kelayakan modul dapat diketahui melalui nilai validasi oleh 5 orang validatoryang 

terdiri atas3 validator dosen kimiaFMIPA UNP dan 2 validator guru SMP/MTs. Validator 

berfungsi memberi kritikan, saran dan masukan terhadap  modul berbasis kontekstual yang 
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telahdidesain.Kemudiandilakukanrevisidesainmodulsebelumdiujicobakan. Ujicoba produk 

yang dilakukan adalah menguji tingkat kepraktisan produk pada kelas terbatas atau disebut uji 

praktikalitas. Uji praktikalitas ini bertujuan untuk mengetahui kepraktisan modul sebagai 

bahan ajar dalam proses pembelajaran di kelas. Uji praktikalitas dilakukan di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Kota Padang dengan jumlah yang terbatas. Uji praktikalitas ini 

dilakukan pada guru dan siswa menggunakan angket dengan aspek pertanyaan yang berisikan 

tentang kepratisan dan kemudahan dalam penggunaan modul tersebut. 

 

Tabel 1  

Kategori Keputusan BerdasarkanMomen Kappa (K) 

Interval Kategori 

0,81 – 1,00 sangat tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,01 – 0,20 sangat rendah 

<0,00 tidak valid 

 

  Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

validitas dan praktikalitas. Data  yang diperoleh dianalisis menggunakan formula kappa cohen 

untuk menentukan tingkat validitas dan praktikalitas modul berbasis kontekstual pada materi 

zat aditif dan zat adiktif-psikotropika.Interpretasi data momen kappa seperti yang terlihat 

pada Tabel 1[9] 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pengembangan modul, maka 

dihasilkan modul berbasis kontekstual pada materi zat aditif dan zat adiktif-psikotropika 

untuk kelas VIII SMP/MTs. Modul tersebut dilakukan uji validitas modul dari dosen dan 

guru serta uji praktikalitas modul dari guru dan peserta didik. Penelitian ini dirancang 

menggunakan langkah pengembangan Sugiyono. 

Langkah-langkah pengembangan yang dapat diuraikan pada hasil penelitian ini 

seperti berikut ini. 

1. Uji Validitas Desain 

Modul berbasis kontekstual yang telah didesain selanjutnya dilakukan validasi oleh 

validator. Validasi dilakukan guna mengungkapkan kelayakan modul yang dikembangkan. 

Terdapat 4 komponen yang divalidasi pada modul berbasis kontekstual. Empat komponen 

tersebut meliputi validitas isi, validitas konstruk, validitas kebahasaan dan validitas 

kegrafisan. 

Tabel 2 

Hasil Pengolahan Data Uji Validitas 

No Komponen Penilaian Momen Kappa(k) Kategori 

1 Kelayakan Isi 0.87 Sangat tinggi 

2 Komponen Kebahasaan 0.85 Sangat tinggi 

3 Komponen Penyajian 0.81 Sangat tinggi 
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4 Komponen Kegrafikan 0.81 Sangat tinggi 

Momen Kappa Keseluruhan 0.83 Sangat tinggi 

Data pada Tabel 2 menunjukan bahwa momen kappa (k) keseluruhan komponen  

untuk tingkat validitas modul berbasis kontekstual yaitu 0.80 dengan tingkat kategori 

kevalidan sangat tinggi. 

2. Revisi Desain 

Setelah dilakukan validasi maka akan terdapat beberapa saran dan komentar dari 

validator.Hal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perbaikan modul. Bagian-

bagianmodul yang dilakukan revisi tersebut sebagai berikut. 

a.Petunjuk penggunaan modul harus menginformasikan mengenai balikan evaluasi 

dalam proses pembelajaran. 

b.Peta konsep modul belum memiliki kalimat penghubung yang tepat tiap hirarkinya 

dan perbaiki konsep-konsepzatadiktifpsikotropika yang 

seharusnyaditulispadapetakonsep. 

c.Gambar-gambar yang digunakan pada modul belum dekat dengan kehidupan sehari-

hari. 

d.Eksplor semua zat aditif penyusun makanan yang disajikan pada modul, agar siswa 

lebih memahami komponennya, dan kegunaan zat tersebut pada makanan. 

e.Tata letak (layout) gambar disesuaikan dengan proporsi ruang. 

f.Lengkapi sumber referensi dengan URL/http. 

g.Penyusunan kalimat.  

h.  Pertanyaan pada modul harus jelas agar mudah dipahami. 

3. Uji Praktikalitas  

a. Praktikalitas Guru 

Uji praktikalitas guru dilakukan pada guru SMP N 1 Padang. Penilaian 

menggunakan angket dengan pernyataan yang berisi tentang kemudahan penggunaan dan 

manfaat modul. Hasil pengoalahan data untuk uji praktikalitas guru dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 

Tabel 3  

Hasil Pengolahan Data Uji Praktikalitas Guru 

No Penilaian Momen 

Kappa (k) 

Kategori 

1 KemudahanPenggunaa

n 

0,91 Sangat tinggi 

2 Manfaat 0.82 Sangat tinggi 

Praktikalitas Guru 0.85 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan data pada Tabel 3, momen kappa (k) untuk tingkat praktikalitas modul 

berbasis kontekstual terhadap guru yaitu 0.85 dengan tingkat kategori kevalidan sangat 

tinggi.  

b. Praktikalitas Siswa 

Uji praktikalitas siswa dilakukan pada siswa SMP N 1 Padang. Uji ini dilakukan 

pada  kelas VIII sebanyak 24 siswa. Penilaian menggunakan angket dengan pernyataan 

yang berisikan  kemudahan penggunaan dan manfaat modul. Hasil pengolahan data untuk 

uji praktikalitas guru dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4 Hasil Pengolahan Data Uji PraktikalitasSiswa 

 

No 

Penilaian Momen 

Kappa (k) 

Kategori 

1 KemudahanPenggunaan 0,85 Sangat tinggi 

2 Manfaat 0.81 Sangat tinggi 

PRAKTIKALITAS SISWA 0.83 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan data pada tabel 4, menunjukan bahwa momen kappa (k) untuk tingkat 

praktikalitas modul berbasis kontekstual terhadap siswa yaitu 0.83 dengan tingkat kategori 

kevalidan sangat tinggi. 

 

B. Pembahasan 

1. Validitas Desain 

 Validasimodul Berbasis KontekstualpadamateriZat Aditif dan Zat Adiktif-

Psikotropikadilakukan oleh 5 orang validator. Validator tersebut terdiri atas 3 dosen kimia 

dan 2 guru SMP/MTs.Validitas modul ini terdiri atas empat komponen  diantara kelayakan 

isi, penyajian, kebahasaan dan kegrafikan. Hasil data yang diperoleh dari kelima validator 

tersebut dihitung menggunakan rumus momen kappa yang disingkat dengan k. Setelah 

dilakukan validasi terhadap modul berbasis kontekstual, maka diperoleh nilai terhadap 

keempat komponen tersebut. Keempat komponen tersebut memiliki tingkat kevalidan 

dengan momen kappa (k) sebesar 0.83 dengan kategori  sangat tinggi[9]. Menurut 

Depdiknas [10] bahan ajar yangtelah ditulis, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap bahan 

ajar tersebut, guna untuk mengetahui apakah bahan ajar telah baik atau perlu dilakukan 

perbaikan. Perbaikan tersebut meliputi kelayakan isi, penyajian, kebahasaan dan 

kegrafikan. 

2. Uji Praktikalitas 

a. Praktikalitas Guru 

Uji praktikalitas modul berbasis kontekstual pada materi zat aditif dan zat adiktif-

psikotropika terhadap guru memiliki momen kappa sebesar 0.85 dengan kategori 

kepraktisan sangat tinggi. Kategori ini menggambarkan bahwa bahan ajar modul telah 

praktis untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sukardi [11] menyatakan bahwa jika hendak menggunakan instrumen buatan sendiri maka 

perlu dilakukan pertimbangan kepraktisannya. Uji kepraktisan tersebut digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana tanggapan dan pemahaman penggunaan bahan ajar didalam proses 

pembelajaran [12]. uji praktikalitas dilakukan untuk melihat kemudahan penggunaan dan 

manfaat modul dalam pembelajaran.  

Hasil pengolahan data terhadap kemudahan penggunaan modul dapat dilihat pada 

tabel 3. penilaian ini berhubungan dengan materi yang disampaikan jelas dan sederhana, isi 

modul mudah dipahami, huruf yang digunakan jelas dan mudah dibaca serta memiliki 

ukuran yang praktis. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh memon kappa (k) 

sebesar 0.91 dengan kategori kepraktisan sangat tinggi. Hal ini menyatakan bahwa modul 

berbasis kontekstual memiliki kemudahan penggunaan di dalam proses pembelajaran. 

Suatu bahan ajar dapat dikatakan praktis jika memiliki kemudahan dalam penggunaan serta 

bermanfaat dalam proses pembelajaran[11]. 
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Hasil pengolahan data terhadap  manfaat modul berbasis kontekstual dapat dilihat 

pada tabel 3. penilaian ini memperoleh momen kappa (k) 0.85 dengan kategori kepraktisan 

sangat tinggi. Hal ini menyatakan bahwa modul berbasis kontekstual memiliki manfaat 

dalam proses pembelajaran. Suatu bahan ajar dapat dikatakan praktis jika memiliki 

kemudahan dalam penggunaan serta bermanfaat dalamproses pembelajaran [11].  Penilaian 

ini juga berkaitan dengan penggunaan komponen REACT pada modul. Pembelajaran 

kontekstual menggunakan komponen REACT memiliki manfaat pada modul sehingga 

dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Pembelajaran kontekstual 

mengajarkan konsep belajar yang mengaitkan antara materi pelajaran dengan situasi nyata 

siswa dan mendorong siswa menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikiya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari [4].  

b. Praktikalitas Siswa 

Uji praktikalitas siswa dilakukan pada 24 siswa SMP Negeri 1 Padang. Data untuk 

uji praktikalitas siswa dapat dilihat pada tabel hasil pengolahan data memperoleh momen 

kappa sebesar 0,83 dengan kategori kepraktisan sangat tinggi. Menurut Sukardi[11]  

menyatakan bahwa Instrumen yang dianggap baik jika memiliki kemudahan penggunaan 

dan memiliki manfaat seperti mudah disimpan, mudah diatur, dan mampu meningkatkan 

minat belajar siswa. Hasil pengolahan data untuk kemudahan penggunaan memperoleh 

momen kappa (k) 0,85 dengan kategori kepraktisan sangat tinggi.  Bahan ajar yang baik 

jika  instrumen tersebut digunakan dalam proses pembelajaran memiliki kemudahan dalam 

penggunaannya[11]. 

Manfaat memperoleh momen kappa (k) 0.81 dengan kategori kepraktisan sangat 

tinggi. Hal ini menyatakan modul berbasis kontekstual pada materi zat aditif dan zat 

adiktif-psikotropika bermanfaat dalam proses pembelajaran. Manfaat tersebut meliputi 

penyajian modul menggunakan gambar, tabel membantu siswa memahami materi. Hal ini 

dikarenakan pembelajaran kontekstual menganut proses pembelajaran dengan cara 

memperagakan  (pemodelan) sesuatu sebagai contoh yang dapat ditirukan oleh siswa 

sehingga siswa dapat terhindar dari pembelajaran teoritis yang memungkinkan terjadinya 

pembelajaran verbalisme[4]. Selain itu  modul membantu siswa menarik kesimpulan, modul 

membantu siswa belajar mandiri, modul meningkatkan minat belajar siswa serta siswa 

merasa senang belajar menggunakan modul ini.  Berdasarkan hasil penilaiantersebut 

menyimpulkan penggunaan modul sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Salah 

satu manfaat yang diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Sebagaimana 

pendapat Sukardi [11] bahwa salah satu hal yang dipertimbangkan dalam kepraktisan 

instrumen adalah daya tarik bahan ajar terhadap minat belajar siswa. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitianini adalah sebagai berikut. 

1. Bahan ajar berbasis kontekstual pada materi zat aditif dan zat adiktif-psikotropika 

dapat dikembangkan.  

2. Tingkat validitas danpraktikalitas guru sertasiswapadamodul berbasis kontekstual 

sangat tinggi. 
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ABSTRACT 

The research has been conducted  on the development of teaching 

materials or learning resources  such  as audiovisual media and then  

have done  its  assessment as well. Research-based media development 

Lectora Inspire Interactive Multimedia on Salt Hydrolysis topic. The 

abstact concept  salt hydrolysis is expected to bridge what is 

happening on the hydrolysis conditions.  The use of  Lectora Inspire 

choice  as media software because this software has some advantages  

such as: being easy to use, equipped with manual tool control for text, 

images, animations, video, and audio. The study design using the 

design of research and development (Research and Development) with 

adopted a  Plomp Model. Model Plomp has five phases which initial 

investigation (Preliminary Investigation), the phase of design (Design), 

the phase of realization (Realization), validation phase, testing and 

revision (test, evaluation, and revision) and implementation phase 

(Implementation). Results of prototype / design as is done by designing 

aspect validator obtained with a percentage score of 96.8%, pedagogic 

aspects with a percentage score of 96.8%, the percentage content 

aspect with a score of 95.05% and 95.8% aspects of ease of use. The 

overall average score validation Interactive Multimedia Lectora Inpire 

on the subject of Salt Hydrolysis is 96.05% are valid while the 

response percentage of teachers with a score of 98.3%, and the 

response percentage of learners with a score of 94.7%. including the 

criteria for practical and can be used in learning. The new study was 

conducted through the validation phase, limited testing. The results of 

trials on a class XI student of SMAN 12 Pekanbaru MIA 4 show  

interest of  the students and high student motivation in  learning. 

 

Kata kunci: Penelitian pengembangan, Lectora Inspire, Hidrolisis Garam 

 

PENDAHULUAN  

Menurut kurikulum 2013, kompetensi dasar  dan materi pembelajaran kimia pada 

pokok bahasan Hidrolisis Garam untuk SMA/MA/sederajat yang telah dirumuskan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan SMA/MA/sederajat  diataranya yaitu (1) 

analisis garam-garam yang mengalami hidrolisis serta; (2) merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan jenis garam yang 

mengalami hidrolisis. Kedua jenis tujuan pembelajaran hidorolisis tersebut menuntut 

ketersedian media pembelajaran yang memungkinkan siswauntuk memahami konsep jenis 

garam apa dan bagaimana yang mengalami hidrolisis. 
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Lebih jauh Suyanti dalam (Siti Latifah, dkk., 2010) bahwa Hidrolisis Garam yang 

diajarkan di SMA/MA kelas XI meliputi: jenis-jenis garam, konsep hidrolisis garam, jenis-

jenis hidrolisis, nilai  pH larutan garam dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari (Unggul 

Sudarmono, 2014).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMAN 12 Pekanbaru, terdapat kendala 

yang kerap dialami dalam membelajarkan pokok bahasan Hidrolisis Garam yaitu sulitnya 

menanamkan konsep materi Hidrolisis Garam kepada peserta didik sehingga peserta didik 

cenderung hanya menghafal larutan garam yang mengalami reaksi hidrolisis total, hidrolisis 

kation, Banyak konsep abstrak pada pelajaran kimia yang perlu dijemabatani,maksudnya 

konsep kimia yang disajikan tersebut perlu disertai dengan  visualisasi (mikroskopis)agar 

konsep mudah dipahami, tidak hanya tahu rumus yang dihapal saja.  

Hasil pengamatan juga ditemukan bahwa masih kurangnya sajian media visual untuk 

pelajaran kimia khususnya untuk menjelaskan konsep Hidrolisis Garam kepada siswa di 

sekolah 

 

KAJIAN LITERATUR 

Hasil penelitian menurut Raharjo (dalam Rusman, 2012) yang menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang  dibantu dengan sarana visual mampu meningkatkan hasilbelajar  11% 

melalui indera pendengaran, sedangkan 83% melalui indera penglihatan. Disamping itu 

dikemukakan bahwa manusia hanya dapat mengingat 20% dari yang didengar, namun dapat 

mengingat 50% dari apa yang dilihat dan didengar. Kemudian siswa harus dapat terlibat 

langsung (pengalaman) dalam proses pembelajaran, hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Davies (dalam Rusman, 2012) bahwa tidak ada seorangpun yang dapat 

melakukan kegiatan belajar untuk orang lain. Sehingga siswa harus mampu untuk 

membelajarkan dirinya sendiri.Berdasarkan hal tersebut maka multimedia interaktif berbasis 

komputer menjadi andalan guru dalam penyampaian materi pembelajaran. 

Pengembangan multimedia interaktif untuk pokok bahasan Hidrolisis Garam dikelas 

XI SMA telah dilakukan oleh Viandhika Ditama,dkk.,2015 dengan menggunakan Program 

Adobe Flash. Namun media ini masih memiliki kekurangan diantaranya: media tidak dapat 

digunakan jika pengguna tidak memiliki software Adobe Flash. Media pembelajaran lain 

yang dapat digunakan untuk membuat multimedia interaktif yaitu dengan  programLectora 

Inspire. 

Lectora Inspireadalah Authoring Tool untuk pengembangan konten e-learning yang 

dikembangkan oleh Trivantis Corporation. LectoraInspire dilengkapi dengan dua 

aplikasi,yaitu:camtasia yang berfungsi meng-capture video, mengedit video, menambahkan 

audio, memotong animasi flash atau sebagai software desain 3Ddansnagit yang dilengkapi 

dengan callout yang berfungsimenangkap tampilan dekstop untuk membuat image. Ditambah 

lagi software Lectora memiliki produk tambahan (Add ons) yaitu Lectora Integrator for 

Microsoft Powerpoint. Dengan menambahkan Lectora integrator maka pengguna dapat 

secara langsung mengubah presentasi power point menjadi Lectora Inspire. Lectora Inspire 

mampu membuat website, konten e-learning interaktif, serta memudahkan membuat media 

pembelajaran (Muhammad Mas’ud, 2014). 

Penelitian relevan dengan penelitian ini adalah mengenaiPengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Lectora Inspire pada Materi Ikatan Ion dan Ikatan Kovalen (Purwanti., 

2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media Lectora Inspire layak digunakan oleh guru 

dan siswa sebagai media pembelajaran dan hasil uji coba yang dilakukan pada kelompok kecil 

menunjukan respon siswa berkategori sangat  baik (86%). 

 

METODA PENELITIAN. 
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Rancangan penelitian menggunakan desain penelitian dan pengembangan (Research 

and Development)dengan Model Plomp (dalam Asmadi Muhammad Noer, 2013) terdiri dari  

fase investigasi awal (prelimenaryinvestigation), fase desain (design), fase realisasi/konstruksi 

(realization/construction), fase validasi, uji coba&revisi (test,evaluation & revision) dan 

implementasi (implementation).  

Kegiatan yang terkandung pada setiap fase disajikan sebagai berikut. 

1. Fase investigasi awal (prelimenary investigation) 

a) Analisis ujung depan (frontend analysis) 

Hasil analisis menyimpulkan diperlukan media unuk menjembatani pemahaaman konsep. 

b) Analisis peserta didik 

Analisis peserta didik merupakan telaah tentang karakteristik peserta didik yang sesuai 

dengan rancangan pengembangan media pembelajaran. Karakteristik ini meliputi 

kemampuan kimia yang dimiliki dan sikap peserta didik terhadap pokok bahasan 

Hidrolisis Garam. Dalam analisis kognitif, peserta didik telah memasuki tahap 

perkembangan operasi formal. Walaupun demikian peserta didik masih sulit untuk 

menerima ilmu dengan konsep abstrak, seperti pokok bahasan Hidrolisis Garam yang 

dipelajari 

c) Analisis materi 

Analisis materi ditujukan untuk memilih dan menetapkan, merinci dan menyusun secara 

sistematis materi ajar yang relevan untuk diajarkan. Materi yang dipilih dalam penelitian 

ini adalah materi Hidrolisis Garam. Hidrolisis Garam merupakan salah satu pokok 

bahasan yang bersifat teori abstrak, dan perhitungan matematis. Teori abstrak dapat dilihat 

pada proses hidrasi ion-ion garam dalam larutan dan juga proses hidrolisis garam. 

Sedangkan perhitungan matematis yaitu perhitungan nilai pH dari masing-masing jenis 

larutan garam. 

2. Fase perancangan (design)  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perancangan diantaranya: 

a) Mendesain History Board media 

b) Mengumpulkan gambar, animasi, video yang terkait materi hidrolisis garam 

c) Memilih media yang akan dikembangkanMedia yang dipilih merupakan Multimedia 

Interaktif berbasis komputer dengan menggunakan software Lectora Inspire. 

d) Mendesainformat tampilan media   Format tampilan yang digunakan menarik dan sesuai 

dengan konteks materi hidrolisis garam sehingga dihasilkan desain prototype 1 

e) Mendesain lembar validasi ahli media, ahli materi, angket respon guru dan angket respon 

peserta didik 

3. Faserealisasi/konstruksi(realization/construction) 

Tahapan ini sebagai lanjutan kegiatan pada tahap perancangan. Pada tahap  ini dihasilkan 

prototype 1 (awal) sebagai realisasi hasil perancangan media.Prototype 1 mencakup 

History Board media, Multimedia Interaktif Lectora Inspire pada pokok bahasan Hidrolisis 

Garam, lembar validasi ahli media, lembar validasi ahli materi, angket respon guru dan 

angket respon peserta didik. 

a. Fase validasi, uji coba dan revisi (test, evaluation and revision) 

- Kegiatan Validasi    

Validasi merupakan tahap memvalidasi media yang telah dikembangkan.Kegiatan yang 

dilakukan pada waktu memvalidasi media adalah sebagai berikut: 

1) meminta pertimbangan ahli dan praktisi tentang kelayakan media pembelajaran (pada 

prototipe 1) yang telah direalisasikan. Untuk kegiatan ini diperlukan instrumen berupa 

lembar validasi dan  file media yang diserahkan kepada validator. 

2) melakukan analisis terhadap hasil validasi dari validator. Jika hasil analisis menunjukkan:  

i. valid tanpa revisi, maka kegiatan selanjutnya adalah uji coba . 
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ii. valid dengan sedikit revisi, maka kegiatan selanjutnya adalah merevisi  terlebih dahulu, 

kemudian langsung uji coba.  

iii. tidak valid, maka dilakukan revisi besar sehingga diperoleh prototipe baru  media. 

Kemudian kembali pada kegiatan meminta pertimbangan ahli dan praktisi. Disini 

ada kemungkinan terjadi siklus (kegiatan validasi secara berulang) untuk 

mendapatkan media yang valid.  

- Kegiatan Ujicoba 

1) Uji coba kelompok kecil 

Uji coba kelompok kecil sering juga disebut dengan uji coba terbatas. Pada tahap ini media 

perlu dicobakan kepada 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target, pada 

kasus ini adalah siswa kelas XI MIA 4 SMAN 12 Pekanbaru (Arief S. Sadiman, dkk., 

2002). 

2) Uji coba lapangan yang melibatkan seluruh subjek dalam kelas 

Uji coba lapangan ini dapat dilakukan dengan eksperimen, yaitu membandingkan efektifitas 

pembelajaran antara kelas eksperimen dan kelas kontrol (Punaji Setyosari, 2012). 

- Revisi Produk 

Revisi dilakukan setiap adanya validasi dan uji coba terhadap prototipe yang kembangkan. 

b. Fase implementasi (implementation)  

Setelah dilakukan evaluasi dan diperoleh produk yang valid, praktis dan efektif, maka produk 

dapat diimplementasikan untuk wilayah yang lebih luas. Implementasi ini dapat dilakukan 

dengan melakukan penelitian lanjutan penggunaan produk pengembangan pada wilayah 

yang lebih luas. 

Pada penelitian ini, fase penelitian hanya dilakukan sampai fase validasi, uji coba terbatas dan 

revisi.Tahap uji coba lebih luas dan fase implementasi pada model Plomp tidak dilakukan 

dalam penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan penelitianhanya sebatas 

mengembangkanLectora Inspire sebagai Multimedia Interaktif yang valid dan praktis 

digunakan pada pokok bahasan Hidrolisis Garam.  

 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian pengembangan multimedia interaktif Lectora Inspire  pembelajaran kimia 

pada pokok bahasan hidrolisis garam adalah: 3 orang Dosen Kimia FKIP Universitas Riau 

yang ditunjuk sebagai validator ahli media dan ahli materi serta 3 orang guru kimia 

SMA/MA dan 15 peserta didik kelas XI SMAN 12 Pekanbaru sebagai praktisi.Sedangkan 

objek penelitian yaitu multimedia interaktif yang dibuat dengan menggunakan software 

Lectora Inspire pada pokok bahasan Hidrolisis Garam. 

B. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Lembar Validasi 

Lembar validasi ini berfungsi sebagai instrumen penelitian yang bertujuan mengetahui kriteria 

validitas media pembelajaran yang telah dikembangkan. Penyusunan lembar validasi 

mengacu pada jurnal M. Natsir dimana terdapat 4 aspek penilaian diantaranya: aspek 

perancangan, aspek pedagogik, aspek isi dan aspek kemudahan penggunaan.  

b. Angket 

Angket digunakan untuk melihat tanggapan praktisi (pengguna) yaitu guru dan peserta didik 

terhadap Multimedia Interaktif pembelajaran  Lectora Inspire pada pokok bahasan 

Hidrolisis Garam yang telah dikembangkan.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian diperoleh dengan cara melakukan validasi dan uji cobaterbatas terhadap 

multimedia interaktif Lectora Inspire oleh validator ahli materi, validator ahli media, guru 
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dan peserta didik. Cara ini dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai kualitas media, 

diantaranya: kevalidan dan kepraktisan Multimedia Interaktif Lectora Inspire.  

Validator diminta untuk memberikan penilaian dan saran terhadap Multimedia 

Interaktif Lectora Inspire yang dikembangkan.Apakah  Multimedia Interaktif Lectora Inspire 

yang telah dikembangkan sudah bisa dikatakan valid atau tidak.. Setelah didapatkan  

Multimedia Interaktif Lectora Inspire yang valid maka dilakukan uji coba dengan meminta 

penilaian dan saran kepada praktisi (guru dan peserta didik. Respon guru dan peserta didik 

diperoleh intrumen Lembar angket 

D. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kevalidan Multimedia Interaktif Lectora Inspire 

Penilaian dilakukan oleh 3 orang ahli (dosen pendidikan kimia) untuk menilai  media 

dan materi. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

persentase dengan menggunakan rumus Ali (dalam Abdul Rohmad, 2013) yakni: 

 
Keterangan :  

P : persentase skor (%) 

n : jumlah skor yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimum 

Tabel.1 

Kriteria Kelayakan Analisis Persentase 

Persentase Kriteria 

0%<P<25% Tidak Valid 

25%<P<50% Kurang Valid 

50%<P<75% Cukup Valid 

75%<P<100% Valid 

(Abdul Rohmad, dkk., 2013). 

 

2. Analisis Kepraktisan Multimedia Interaktif Lectora Inspire 

Kepraktisan produk berarti yang dihasilkan mudah digunakan baik oleh guru maupun 

peserta didik.Kriteria ini mengacu dan sesuai menurut Nieveen (dalam Rochmad, 2012). 

Dengan kriteria Kepraktisan  tersaji pada Tabel.2 

Tabel.2 

Kriteria Kepraktisan Media 

Persentase Kriteria Kepraktisan 

75% R media 100% Dapat digunakan dengan tanpa revisi 

50% R media 75% Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

25% R media 50% Dapat digunakan dengan banyak revisi 

0% R media 25% Tidak dapat digunakan  

 (Yuni Yamasari, 2011) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Dilakukan karena sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian dimana hanya sampai 

mengembangkan, memvalidasi dan menguji-cobakan Multimedia Interaktif sehingga 

dihasilkan Multimedia Interaktif Lectora Inspire pada pokok bahasan Hidrolisis Garam yang 

valid dan praktis. 

1. Fase Investigasi Awal 

Fase investigasi awal merupakan fase awal dalam mengembangkan multimedia yaitu 

dengan melakukan analisis kebutuhan (need assessment). Terdapat beberapa hal yang perlu 

dianalisis yaitu: analisis ujung depan, analisis peserta didik, analisis materi dan analisis 

kompetensi (Ervin Azhar,  2011).  

a) Analisis Ujung depan 

Analisis ujung depan ditujukan untuk menentukan masalah dasar yang diperlukan 

dalam pengembangan media pembelajaran.  Masalah dasar pada penelitian ini adalah 

kesulitan peserta didik memelajari konsep abstrak pada pokok bahasan Hidrolisis Garam. 

Hal ini menyebabkan rendahnya minat peserta didik dalam memelajari pokok bahasan 

Hidrolisis Garam dan peserta didik cenderung hanya menghafal tanpa mengetahui esensi 

konsep sebenarnya dari materi. Untuk membantu peserta didik dalam mengkonkretkan 

konsep-konsep abstrak dan membangun konsep-konsep kimia, pendidik biasanya 

menggunakan alat bantu berupa media pembelajaran. Alasan pemilihan media 

pembelajaran dilandaskan pada alasan praktis clarity dan active learning. Alasan clarity 

adalah untuk lebih memperjelas pesan pembelajaran dan memberikan penjelasan yang 

lebih konkrit sedangkan alasan active learning menurut pendapat Lesle J. Briggs 

menyatakan bahwa media pembelajaran sebagai  untuk alat untuk memberi perangsang 

bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar (Arif S. Sadiman, dkk., 2009).  

Pada penelitian ini, media pembelajaran yang dikembangkan berupa Multimedia 

Interaktif pembelajaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nur Hadi Waryanto  

(2008) mengenai kelebihan multimedia  yaitu: dapat meningkatkan motivasi, antusiasisme 

dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran serta dapat membantu menjelaskan 

konsep yang abstrak menjadi konkrit. Multimedia Interaktif merupakan kombinasi 

beberapa media yang terintegrasi dalam suatu aplikasi yang berbasis komputer. Aplikasi 

atau software yang digunakan sebagai Multimedia Interaktif yaitu Lectora Inspire. Tipe 

Lectora Inspire yang digunakan adalah tipe Lectora offline yaitu tipe Lectora yang dapat 

diunduh secara gratis yang pengggunaannya tanpa menggunakan jaringan internet 

sehingga dapat meminimalisir biaya. 

b) Analisis Peserta didik 

Peserta didik yang bertindak sebagai objek penelitian yaitu peserta didik kelas XI 

yangberusia 14-18 tahun. Menurut Teori perkembangan kognitif Piaget, siswa berusia 12-

18 tahun berada pada tahap operasional formal, sudah mampu berpikir abstrak dan logis. 

Akan tetapi, berdasarkan kajian literatur juga ditemukan banyak peserta didik ditingkat 

SMA/MA bahkan mahasiswa belum dapat atau terbiasa dengan operasional formal (Asri 

Budiningsih, 2005), sehingga pembelajaran dilakukan melalui pendekatan konseptual, 

memelajari konsep yang abstrak melalui visualisasi. 

c) Analisis Materi 

Analisis kesulitan materi, konsep abstrak dari hidrolisis garam dilakukan melalui 

wawancara dengan guru kimia dan observasi.Materi hidrolisis garam memiliki konsep 

abstrak dan perhitungan matematis 

2. Fase Desain 

Pada tahap ini dirancangHistoryboard, yaitu rancang bangun diatas kertas yang berisi 

rancangan keseluruhan media pembelajaran. Historyboard yang baik berisikan urutan alur 

informasi dari suatu aplikasi multimedia sehingga memudahkan materiuntuk mudah 

dipahami. Pada tahap desain dilakukan pemilihan temadan scene (tampilan) yang tepat, 
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pencarian animasi yang sesuai dengan materi Hidrolisis Garam dengan cara menyeleksi 

bagian tertentu dari animasi yang dibutuhkan dengan menggunakan fitur Camtasia (fitur 

pelengkap Lectora Inspire yang mampu merekam aktivitas yang dilakukan pada layar kerja 

komputer, sehingga tercipta sebuah video aktivitas layar kerja komputer). Program ini juga 

dapat digunakan untuk mengedit video dan dapat di-publish menjadi standar format-

format video.Pada tahap desain akan dihasilkan desain prototype 1 yaitu: historyboard 

Multimedia, desain lembar validasi, dan desain angket respon praktisi (guru dan peserta 

didik). Lembar validasi berfungsi sebagai instrument untuk mengukur validitas media yang 

dikembangkan. Sedangkan angket respon praktisi merupakan instrument untuk mengukur 

respon dari praktisi (guru dan peserta didik) terhadap Multimedia yang telah dikembangkan. 

Berdasarkan jurnal pengembangan M. Jasmy Abdul Rahman, dkk., (2014), penilaian pada 

lembar validasi terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek perancangan, aspek pedagogik, aspek isi dan 

aspek kemudahan penggunaan dimana aspek perancangan dan aspek kemudahan 

penggunaan termasuk dalam validitas konstruk sedangkan aspek pedagogik dan aspek isi 

termasuk dalam validitas konten. Kemudian indikator untuk masing-masing aspek di adopsi 

sesuai kebutuhan.  

3. Fase Realisasi 

Pada tahap ini dihasilkan prototype 1 berupa program Multimedia Interaktif Lectora 

Inspire untuk pokok bahasan Hidrolisis Garam, lembar validasi ahli materi dan ahli media 

serta angket respon praktisi.  

Fase realisasi merupakan fase yang membutuhkan waktu relatif lama karena banyak 

konten yang harus dirancang serta divalidasi diantaranya: video pembuka, halaman pembuka, 

halaman awal (Home), petunjuk penggunaan Multimedia, identitas penyusun, tujuan 

pembelajaran, materi ajar yang mencakup sub-sub materi Hidrolisis Garam, materi uji (contoh 

soal,  soal quis, dan latihan), dan referensi materi. Pembuatan Multimedia pembelajaran 

disesuaikan dengan historyboard yang telah dirancang sebelumnya.. 

4. Fase Validasi, Uji Coba Terbatas dan Revisi 

a) Fase Validasi 

Kegiatan pada fase ini dimulai dengan melakukan validasi Multimedia Interaktif 

Lectora Inspire kepada validator (ahli media dan materi), untuk mengetahui valid atau 

tidaknya produk dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap Multimedia 

pembelajaran yang dikembangkan. Tim validator yang ditunjuk adalah dosen pendidikan 

kimia dimana satu orang sebagai ahli media dan dua orang sebagai ahli materi.  Setiap 

validator memvalidasi keseluruhan aspek yang ada pada lembar validasi yaitu validitas 

konstruk (aspek perancangan dan aspek kemudahan penggunaan) serta validitas konten (isi 

untuk ahli materi ditambahkan mengenai ketepatan konsep kimia pada pokok bahasan 

Hidrolisis Garam dan isi untuk ahli media mengenai isi Multimedia secara umum serta aspek 

pedagogik) (M. Jasmy Abdul Rahman, dkk., 2014).   

1) Aspek Perancangan 

Aspek perancangan memiliki 10 item penilaianyang bertujuan untuk menilai kualitas 

tampilan dan rancangan Multimedia Interaktif Lectora Inspire Hidrolisis Garam. Aspek 

perancangan dinilai oleh seluruh validator yakni ahli media dan materi. Tim validator 

menilai bahwa penggunaaan icon/tomboldan logo sudah membantu pengguna dalam 

mengoperasikan multimedia, memiliki nilai validitas 100%. Multimedia dilengkapi dengan 

icon atau tombol bertujuan untuk meningkatkan interaktivitas multimedia, dimana 

pengguna dapat mengakses halaman yang dinginkan dengan menekan icon atau tombol 

yang telah tersedia. Sedangkan logo bermaksud untuk mengetahui identitas sekolah, 

lembaga atau yayasan pembuat multimedia, sebagaimana pada multimedia digunakan logo 

Universitas Riau yang berarti bahwa pembuat multimedia berasal dari Universitas Riau 
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(Muhammad Mas’ud, 2014). Tata letak halaman media seimbang, kedudukan 

navigasi/icon/tombol konsisten dan bentuk halaman rapi dan teratur. 

Pada Penilaian awal, validator menilai terhadap penggunaan warna teks, ukuran teks 

dan jenis huruf  pada multimedia, memiliki nilai skor 75%. Hal ini disebabkan antara lain 

karena pilihan  ukuran huruf yang digunakan (font size 12, terlalu kecil. Perbaikan dengan 

memperbesar ukuran huruf menjadi 16, serta variasi warna teks, ukuran teks dan jenis 

huruf  pada multimedia yang mudah dibaca pengguna/validator. Penuangan ide atau 

gagasan sudah kreatif, memiliki nilai validitas91,7%. Kualitas video/animasi yang 

digunakan sudah proporsional dan jelas.  Tombol/menu yang digunakan pada program 

multimedia mudah dikenal oleh pengguna, Skor rata-rata validasi aspek perancangan sudah 

bagus yaitu96,68%. (termasuk kategori valid) 

2) Aspek Pedagogik 

Aspek pedagogik memiliki 10 item penilaian yang bertujuan untuk menilai 

kemampuan Multimedia Interaktif Lectora Inspire pada pokok bahasan Hidrolisis 

Garamsebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi. Aspek pedagogik  dinilai oleh 

validator (ahli media dan ahli materi). Tim validator menilai bahwa tujuan pembelajaran 

dalam multimedia telah ditulis dengan jelas dan lengkap, memiliki nilai validitas 100%. 

Nilai 100% diperoleh karena tujuan pembelajaran yang dibuat  telah memenuhi rumus 

ABCD (Audience, Behaviour, Conditioning andDegree) (Rudi Susilina dan Cepi Riyana, 

2008) dan tujuan pembelajaran telah mengacu pada kompetensi dan indikator capaian 

kompetensi (Ervin Azhar, 2011). Selanjutnya rumusan kompetensi dapat dijadikan sebagai 

pedoman bagi pengguna multimedia, memiliki nilai validitas 91,7%.  

Pada validasi pertama, tim validator menilai bahwa topik pembelajaran  belum sesuai 

dengan kompetensi, yang ditandai dengan skor 58,3%. Hal ini disebabkan karena materi 

hanya disajikan dengan teks digital. Sehingga validator memberikan saran untuk 

menambahkan suara (Audio) penjelasan terhadap teks yang ditampilkan pada multimedia 

dan tambahkan musik instrument agar multimedia lebih menarik minat peserta didik untuk 

memelajari materi. Kemudian dilakukan perbaikan. Hal lain, temuan tim validator bahwa 

sajian materi belum sistematis dan sulit diikuti, disebabkan  karena sub pokok bahasan 

nilai pH larutan garam di pisah sajiannya dari jenis-jenis hidrolisis. Seharusnya, setelah 

paparan dari masing-masing jenis hidrolisis langsung di sajikan nilai pH larutan garamnya. 

Oleh karena itu, disaran agar materi nilai pH larutan garam digabungkan dengan sub pokok 

bahasan jenis hidrolisis agar sajian materi lebih mudah diikuti. 

Setelah dilakukan perbaikan, maka tim validator menilai bahwa materi Hidrolisis 

Garam yang disajikan dimulai dari apersepsi (materi pendahuluan), jenis-jenis garam, 

konsep hidrolisis garam, jenis-jenis hidrolisis hingga nilai pH larutan garam sudah 

memenuhi. 

Hasil penilaian tim validator menyatakan bahwa informasi yang disampaikan mudah 

dipahami oleh pengguna, kuis dan latihan yang diberikan sesuai dengan sajian materi. Kuis 

dan latihan yang disajikan sudah kreatif dan menarik.Serta program  dilengkapi kuis dan 

latihan serta games edukasi (Basket Ball, Hangman, Bowling) yang dapat meningkatkan 

minat peserta didik dalam mengerjakan soal. Materi uji serta game edukasi yang disajikan 

dalam paket Multimedia Interaktif Lectora Inspire pada pokok bahasan Hidrolisis Garam 

juga disertai dengan feedback (umpan balik) dimana peserta didik dapat mengetahui 

langsung jawaban yang benar dari soal. Peseta didik dapat mengevaluasi sendiri proses 

pembelajaran yang dilakukanya, juga dapat  memilih apa yang akan dikerjakan 

selanjutnya, bertanya, dan mendapatkan jawaban. Diakhir pembelajaran juga disajikan 

latihan mengenai pokok bahasan yang telah dipelajari yang dalam penyajianya soal 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dengan berbagai tipe soal beragam seperti drag 

and drop, menjodohkan, dan pilihan ganda  yang disertai dengan penskoran. 
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Hasil penilaian validator mengindikasikan bahwa penggunaan multimedia dapat 

membantu proses pembelajaran, dapat membantu menyampaikan informasi lebih 

bermakna, mengaktualkan konsep abstrak dan meningkatkan minat peserta didik. 

3) Aspek Isi 

Aspek isi  memiliki 9 butir pertanyaan untuk  dinilai.  Tim validator menilai bahwa 

bahan pelajaran yang disajikansudah sesuai dengan kompetensi yanng ingin dicapai dan  

telah memenuhi kelengkapan isi diantaranya: judul media, identitas penyusun, petunjuk 

penggunaan dan tujuan pembelajaran.(91,7%).  

Penilaian Aspek isi bertujuan untuk menilai ketepatan konsep kimia pada pokok 

bahasan hidrolisis garam dalam multimedia.Untuk Garam yang Terbentuk dari Asam Kuat 

dan Basa kuat:Ion-ion yang dihasilkan dari ionisasi garam yang berasal dari asam kuat dan 

basa kuat tidak dapat bereaksi dengan air, sebab jika dianggap bereaksi maka akan segera 

terionisasi kembali secara sempurna membentuk ion-ion semula. 

 

 
Ion Na

+
dan ion  di dalam larutan tidak mengalami reaksi dengan air, sebab jika 

dinggap bereaksi dengan air, maka ion Na
+
 akan menghasilkan NaOH yang akan segera 

terionisasi kembali menjadi ion Na
+
. Hal ini disebabkan NaOH merupakan basa kuat yang 

terionisasi sempurna (Unggul Sudarmo, 2013). Ion Na
+
 dalam larutan akan dikelilingi oleh 

molekul air (H2O) (Gambar 1)  

 
Gambar 1.Interaksi antara ion Na

+
 (a) dan ion  (b) dengan molekul air. 

Kemudian animasi penting yang dirancang disajikan hidolisis garam amonium klorida 

(NH4Cl). Seperti diketahui reaksi : 

 

NH4Cl (aq)  NH4
+

(aq) +  (aq) 

 

Garam amonium klorida (NH4Cl) akan terionisasi dalam airmenghasilkan kation NH4
+
 dan 

anion . Penjelasan visual yang penting untuk meningkatkn pemahaman siswa adalah sajian 

bahwa  ion Cl- akan tersolvasi yaitu dikelilingi oleh molekul air, sedangkan kation NH4 akan 

tejadi reaksi reaksi hidolisis seperti Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. (a) Ion  bereaksi dengan ion  membentuk NH4OH ; dan (b) Ion  

dikelilingi oleh molekul H2O (Solvasi) 

 

Pada validasi awal, tim validator menilai bahwa pemaparan materi belum jelas dan 

tidaksistematis.Hal ini ditandai dengan sajian materi pada pendahuluan didominasi oleh 

tulisan/teks dan identifikasi sifat garam hanya dijelaskan dengan menggunakan pH meter.  

Disarankan untuk menambah animasi atau video yang terkait dengan percobaan. Saran 

ini dilakukan perbaikan. Begitu juga untuk soal quis dan latihan yang ditampilkan sudah 

memenuhi respon/umpan balik yang diberikan sudah tepat, memiliki nilai validitas 87,5%.  

Perbaikanlain yaitu warna  atom pada animasi/video yang ditampilkan tidak sesuai 

dengan keterangan gambar.Tim validator menilai bahwa penggunaan animasi, video dan 

gambar yang ada dalam media sudah tepat sesuai konsep kimia, namun juga dibutuhkan 

animasi dan video untuk menunjukan bentuk abstrak pada materi Hidrolisis Garam.  

Melalui animasi dan video tersebut peserta didik dapat dijelaskan tampilan 

mikroskopis reaksi  dan interaksi antara kation dan anion dengan molekul air dalam larutan 

sehingga garam yang mengalami hidrolisis kation, hidrolisis anion, hidrolisis sempurna dan 

bahkan ada garam yang tidak terhidrolisis.  

 Selain itu, dengan adanya animasi, peserta didik dapat meningkatkan daya ingat 

mengenai materi yang dipelajari (Nur Hadi Waryanto, 2008). Dengan adanya multimedia 

Lectora Inspire ini memberikan pengalaman belajar baru sehingga peserta didik lebih mudah 

mengerti materi yang disampaikan dibandingkan dengan peserta didik yang hanya belajar 

dengan melihat teks pada buku cetak.  

Hasil validasi bahasa pada program multimedia belum memudahkan pengguna untuk 

memahami alur materi,sehingga pada saat validasi kedua, bahasa yang digunakan sudah 

cukup mudah untuk dipahami. 

4) Aspek Kemudahan Penggunaan 

Aspek kemudahan penggunaan memiliki 10 item penilaian yang bertujuan untuk 

mengukur kualitas kemudahan dalam menggunakan Multimedia Interaktif Lectora Inspire  

yang dikembangkan.  
Hasil penilai validator sudah memenuhi dan bersifat user friendly (mudah digunakan) 

sehingga diharapkan media ini mampu meningatkan proses pembelajaran.Pengguna mudah 

menemukan informasi yang diperlukan, mudah masuk dan keluar dari sub bagian pogram. 

Tersedianya tombolseperti close, home, next, dan back, dapat digunakan peserta didik secara 

konstan untuk membebaskan pengguna keluar/masuk, lanjut ke menu selanjutnya. Pada Tabel 

3 dapat dilihat diagram penilaian keempat Aspek pengembangan media  

Tabel.3 

Diagram Persentase Rata-rata Keempat Aspek Pengembangan 
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b) Fase Uji coba 

Multimedia Interaktif Lectora Inspire pada pokok bahasan Hidrolisis Garam yang 

telah valid, selanjutnya di uji cobakan kepada praktisi. Praktisi merupakan pengguna media, 

baik guru ataupun peserta didik. Uji coba dilakukan untuk mengukur kepraktisan media 

dimana menggunakan angket respon. Berdasarkan Tabel 3 (Persentase rata-rata respon 

praktisi) dapat dibuat diagram batang rata-rata penilaian dari guru dan peserta didik. 

Tabel 3 

Diagram Persentase Rata-rata Angket Respon Praktisi 

 

 
 

Penggunaan Multimedia Interaktif pembelajaran Lectora Inspire di sekolah tidak 

terlepas dari kondisi sekolah yang akan menerapkan Multimedia. Fasilitas pendukung seperti 

tersedianya perangkat komputer, infokus dan speakersangat berpengaruh terhadap kelancaran 

proses pembelajaran. Manfaat yang diperoleh adalah proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar menjadi lebih efktif serta animo siswa 

sangat tinggi(motivated) selama proses pembelajaran. 

 

KESIMPULAN 

Pengembangan Multimedia Interaktif Lectora Inspirepada pokok bahasan Hidrolisis 

Garam  menunjukan animo/antusias peserta didik, setelah sebelumnya proram multimedianya 

divalidasi oleh pakar baik dari segi content dan construct. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dirancang dengan desain Research and Development 

yang diadaptasi dari model 4-D Thiagarajan.  Penelitian bertujuan 

untuk mengetahui kelayakan isi, uji keterbacaan, dan tanggapan 

mahasiswa terhadap modul ikatan kimia berorientasi keterampilan 

generik sains yang dikembangkan. Pengumpulan data menggunakan 

metode angket, dan wawancara. Data hasil penelitian dianalisis 

secara deskriptif kuantitatif. Secara kuantitatif, data hasil penelitian 

dianalisis dengan cara menghitung persentase rerata skor 

menggunakan kriteria pada interval kelas tertentu. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa modul memperoleh skor validasi isi sebesar 

81,5% sehingga dinyatakan valid, dan uji keterbacaan produk sebesar 

79,7%. Selain itu data angket respon  mahasiswa menunjukkan bahwa 

84,5% modul dapat miningkatkan minat mahasiswa dalam 

mempelajari ikatan kimia berorientasi KGS dalam perkuliahan kimia 

dasar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan 

dapat dikategorikan layak digunakan sebagai bahan ajar alternatif. 

 

Kata kunci: modul, keterampilan generik sains, ikatan kimia 

 

 

PENDAHULUAN 

Kimia dasar merupakan salah satu mata kuliah prasyarat dan pusat ilmu sains, 

khususnya untuk bidang kimia (Duchovic, 1998; Forster, 2006; Francisco et al., 1998; Pienta, 

2014). Konsep kimia dasar sangat pentingdikuasai secarautuh (Hanson & Wolfskill, 

1998).Silberberg (2007) menjelaskan bahwa kimia dasar merupakan interpretasi suatu prinsip 

umum berdasarkan analisis data hasil eksperimen yang memerlukan pendekatan logika dan 

pemahaman matematis. Pendekatan logika digunakan untuk menjelaskan pola konsistensi, 

inferensi, dan kerangka logika serta sebab akibat dari data empiris sedangkan pemahaman 

matematis diterapkan sebagai pendukung konsep matematik seperti rumus kesetimbangan 

atau skala. Visualisasi logika dan matematik pada kimia dasar berupa representasi simbolik 

(Gilbert et al., 2009). Kimia dasar juga merepresentasikan sifat materi dalam bentuk 

pemodelan mikroskopik (Hewitt et al., 2007).  

Menurut paparan para ahli, mempelajari kimia dasar memerlukan keterampilan 

konsistensi logika, inferensi logika, hubungan sebab akibat, kerangka logika, pemahaman 

skala, pemodelan, maupun bahasa simbolik. Keterampilan tersebut tercakup dalam komponen 

Keterampilan Generik Sains Sekarwinahyu & Mustafa (2001). 

Salah satu contoh masih lemahnya keterampilan generic sains (KGS) pada mahasiswa 

dilaporkan oleh Heriyana (2013) dimana 56,3% mahasiswa semester II Jurusan Kimia FMIPA 
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Universitas Negeri Malang menganggap bahwa sel volta tetap akan menghasilkan listrik saat 

jembatan garam diganti dengan kawat Pt. Mahasiswa berkesimpulan aliran listrik tetap akan 

terjadi karena kawat Pt bersifat konduktor. Kesimpulan mahasiswa tersebut mengindikasikan 

bahwa keterampilan memahami hubungan sebab akibat belum tepat. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh Frantius (2016) pada Program Studi Pendidikan 

Kimia Jurusan PMIPA FKIP Universitas Palangka Raya, diperoleh informsi: (1) jawaban 

pada ujian materi asam basa ditemukan 46,7% mahasiswa angkatan 2013 masih salah dalam 

menuliskan notasi persamaan reaksi proses pelarutan gas HCl dalam air berdasarkan konsep 

asam basa Arrhenius. Mahasiswa menuliskan persamaan reaksi tanpa menyertakan simbol 

fase (g), (aq), (l), dan (s). Fakta ini memberikan gambaran bahwa bahasa simbolik mahasiswa 

masih rendah. 

Data empat tahun terakhir hasil UTS dan UAS matakuliah kimia dasar dari angkatan 

2012 hingga 2015 memperlihatkan masih banyak mahasiswa yang belum mencapai nilai 

minimal 55,5 atau tidak lulus (dokumen prodi kimia UPR, 2015). Rata-rata persentase 

mahasiswa yang tidak lulus yaitu: (1) 25,7% angkatan 2012; (2) 41,1% angkatan 2013; (3) 

23,1% angkatan 2014; dan (4) 26,8% angkatan 2015. Hasil belajar untuk mata kuliah Kimia 

Dasar I dan II yang rendah dapat menghambat mahasiswa mempelajari kimia lebih lanjut. 

Oleh karena itu, desain pembelajaran kimia dasar perlu dikembangkan sesuai dengan 

karakteristik kimia dasar. Salah satu cara adalah mengembangkan pembelajaran berorientasi 

KGS. 

Bailey (2001) menjelaskan bahwa KGS adalah kemampuan dasar bersifat umum, 

fleksibel, dan berorientasi sebagai bekal mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. 

Mahasiswa dengan predikat keterampilan generik yang baik diharapkan lebih mudah 

beradaptasi dan mencapai kesuksesanbelajar (Johnson et al., 2002). KGS merupakan hal dasar 

untuk membantu prosesberpikir kreatif, kritis,pengambilan keputusan, dan pemecahan 

masalahkehidupan sehari-hari(Costa,1985 dalam Sudarmin, 2009).Pembelajaran yang melatih 

keterampilan generik dapat meningkatkan hasil belajar (Fry et al., 2009; Tight, 2003). 

Berdasarkan pendapat ahli, desain pembelajaran berorientasi KGS pada kimia dasar dapat 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

Hoddinott dan Young (2001) dan Yassin et al. (2008) menjelaskan desain 

pembelajaran sebaiknya melatih keterampilan generik. Pengajaran konsep kimia sebaiknya 

didesain dengan orientasi KGS. Mahasiswa dilatih agar berpikir berdasarkan data untuk 

menemukan konsep. Data yang diperoleh dari hasil eksperimen kemudian dianalisis lebih 

lanjut. Analisis menuntut kemampuan penalaran mahasiswa. Penalaran melatih mahasiswa 

menemukan konsistensi logika, kerangka logika, inferensi logika, hubungan sebab akibat, 

skala, dan bahasa simbolik berdasarkan data. Kegiatan penalaran merupakan langkah untuk 

membimbing mahasiswa menyusun konsep secara mandiri.  

Menurut Susilana (2007) proses pembelajaran akan terjadi jika ada komunikasi antara 

penerima dan sumber pesan. Di antara penerima dan sumber pesan ada media pembelajaran. 

Media pembelajaran berfungsi sebagai perantara. Media diharapkan dapat berfungsi sebagai 

penyampai pesan pembelajaran yang baik. Pesan merupakan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. Media pesan pembelajaran merupakan sumber belajar.  

Hasil observasi yang terkait dengan sumber belajar mahasiswa pada perkuliahan 

Kimia Dasar I terungkap bahwa terdapat kekurangan yaitu: (1) sunber belajar belum 

membimbing mahasiswa belajar mandiri, (2) tidak ada umpan balik sehingga tingkat 

pemahaman mahasiswa belum diketahui, (3) belum mengakomodasi mahasiswa yang 

membutuhkan waktu belajar yang lebih lama, (4) rumusan tujuan pembelajaran belum 

diberikan secara eksplisit sehingga mahasiswa tidak mengetahui tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai, (5) bersifat informatif bukan induktif yang artinya konsep langsung diberikan 

tanpa memandu mahasiswa menganalisis dan mengolah data sebagai dasar penarikan 
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kesimpulan, (6) sajian materi belum berorientasi untuk melatih keterampilan bahasa simbolik, 

konsistensi, inferensi, kerangka, sebab akibat, skala, dan pemodelan. Oleh karena itu, 

karakteristik media pembelajaran yang perlu dikembangkan adalah mengakomodasi belajar 

mandiri, umpan balik, perbedaan individual, rumusan tujuan pembelajaran, induktif, dan 

meningkatkan KGS. 

Gagne dan Briggs (1979) menyarankan modul sebagai salah satu media pembelajaran. 

Modul memungkinkan mahasiswa untuk belajar mandiri (Mulyaratna et al., 2011 & Mulyasa, 

2004). Pembelajaran menggunakan modul juga memberi waktu belajar yang lebih fleksibel 

(Fry et al., 2009). Orientasi KGS yang disusun dalam modul melatih mahasiswa melakukan 

pengamatan, pemahaman, penalaran, dan pemodelan secara mandiri dengan waktu belajar 

lebih fleksibel. Kesempatan untuk belajar mandiri dan waktu belajar lebih fleksibel sangat 

diperlukan karena tiap mahasiswa memiliki karakteristik yang berbeda. Metode belajar 

mandiri memungkinkan mahasiswa belajar sesuai dengan waktu dan kecepatan yang 

dibutuhkan (Budiardjo, 2001). Modul perlu dikembangkan karena relevan dengan 

karakteristik mahasiswa. 

Salah satu contoh kajian empiris yang dilakukan oleh Arsani (2014) membuktikan 

bahwa penggunaan modul pada materi elektrokimia dengan model multimedia untuk mata 

kuliah terapan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa Program Studi Teknik Refrigerasi 

dan Tata Udara Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali sebesar 42,8%. Hasil belajar 

meningkat secara signifikan setelah diberikan modul sebagai media pembelajaran. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Hasanah (2013) juga menunjukkan penggunaan modul dan CD 

untuk perkuliahan Kimia Organik I berbasis audio visual dapat meningkatkan pemahaman 

93,0% pada mahasiswa angkatan 2012  Program Studi Kimia Jurusan PMIPA IAIN 

Walisongo, Semarang. Penelitian terhadap penggunaan modul juga telah dilakukan oleh 

Mulyaratna et al. (2011). Hasil penelitian memperlihatkan penggunaan modul pada mata 

kuliah gelombang optik terbukti berpengaruh positif hasil belajar. Hasil belajar mahasiswa 

angkatan 2008 Program Studi Pendidikan Fisika Jur/usan Fisika FMIPA Universitas Negeri 

Surabaya yang dinyatakan lulus sebanyak 80,0%. Beberapa penelitian telah menunjukkan 

bahwa penggunaan modul sebagai media pembelajaran untuk mahasiswa berpengaruh positif 

pada hasil belajar. Oleh karena itu, modul dapat dikembangkan sebagai sumber belajar pada 

mata kuliah kimia dasar.   

Berdasarkan latar belakang, penggunaan modul berorientasi KGS dalam pembelajaran 

diharapkan dapat melatih keterampilan pemahaman skala, bahasa simbolik, kerangka logika, 

konsistensi logika, sebab akibat, dan pemodelan mahasiswa. Modul untuk materi ikatan kimia 

yang berorientasi KGS belum pernah dikembangkan di Prodi Pendidikan Kimia UPR. Oleh 

sebab itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana merancang dan mengembangkan 

modul ikatan kimia berorientasi KGS. Sedangkan tujuan penelitian dan pengembangan, untuk 

menghasilkan Modul Ikatan Kimia berorientasi KGS yang telah divalidasi dan diujicoba. 

 

METODE PENELITIAN 
Model yang digunakan dalam pengembangan modul ikatan kimia berorientasi KGS 

adalah Model-4D yang terdiri dari mendefinisikan (define), merancang (design), 

mengembangkan (develop), dan menyebarluaskan (disseminate) yang diadopsi dari 

Thiagarajan dkk (1974). Tahap menyebarluaskan (disseminate) tidak dilakukan karena 

penelitian pengembangan ini hanya sampai menghasilkan produk berupa modul. Jadi 

pengembangan ini hanya mengadopsi sampai pada tahap ketiga yaitu mengembangkan 

(develop).  

Pada tahap define, langkah yang dilakukan adalah menetapkan dan membatasi apa saja 

yang menjadi ruang lingkup dalam pengembangan modul ini. Langkah ini terbagi dalam 

empat tahap yaitu: (a) Identifikasi masalah; (b) Analisis Kebutuhan; (c) Analisis Tugas; dan 
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(d) Analisis Materi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap design adalah membuat rancangan 

awal komponen modul. Langkah ini terbagi menjadi beberapa tahap yaitu: (a) mengkonstruksi 

materi pembelajaran disesuaikan dengan criteria evalusi; (b) menetapkan media yang sesuai; 

dan (c) menentukan format modul. Pada tahap develop, kegiatan yang dilakukan adalah 

mengembangkan modul yang telah dirancang kemudian dilakukan (a) menelaah modul awal; 

(b) merevisi modul awal; (c) melakukan validasi; (d) melakukan uji coba terbatas; (e) 

menganalisis dan merevisi hasil validasi dan uji coba terbatas; dan (f) menghasilkan produk 

modul. 

Validasi dilakukan oleh dua dosen kimia dan satu ahli media yang diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang kekurangan modul. Uji coba terbatas dilakukan pada 

mahasiswa yang telah mempelajari materi ikatan kimia. Instrumen yang digunakan adalah 

lembar validasi berupa angket penilaian dan lembar komentar atau saran validator terhadap 

modul. Kriteria penilaian dibedakan menjadi tiga bagian yaitu kelayakan isi, tata letak, dan 

tata bahasa. Skala penilaian angket validasi menggunakan skala Likert 4 tingkatan (Sugiyono, 

2011). Adapun kriteria dari masing-masing skala penilaian tersebut antara lain: 

a. Skala 1, jika validator memberikan penilaian sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ 

sangat kurang tepat/ sangat kurang jelas/ sangat kurang layak/sangat kurang menarik. 

b. Skala 2, jika validator memberikan penilaian kurang baik/ kurang sesuai/kurang tepat/ 

kurang jelas/ kurang layak/ kurang menarik. 

c. Skala 3, jika validator memberikan penilaian baik/ sesuai/ tepat/ jelas/ layak/menarik. 

d. Skala 4, jika validator memberikan penilaian sangat baik/ sangat sesuai/sangat tepat/ 

sangat jelas/ sangat layak/ sangat menarik. 

 

Data hasil validasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

persentase. Teknik analisis persentase dinyatakan dengan rumus: 

 

 100%    (3) 

Keterangan: 

P  = persentase 

 = jumlah skor penilai 

 = jumlah skor tertinggi 

Kategori persentase validitas isi dapat dilihat pada Tabel 1 

Tabel 1 

Kategori Persentase Validitas Isi 

Tingkat Kelayakan (%) Kategori Keterangan 

80 – 100  

60 – 79  

40 – 59  

0 – 39  

Layak 

Cukup layak 

Kurang layak 

Tidak layak 

Tidak perlu direvisi 

Tidak perlu direvisi 

Perlu direvisi 

Perlu direvisi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

DATA HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian pengembangan modul ikatan kimia berorientasi keterampilan generik 

sains (KGS) meliputi (1) Disain Awal (2) Tahap Pengembangan dan (3) Kajian Produk 

 

Disain Awal Modul  
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Disain awal modul memuat 2 (dua) sub materi pokok ikatan kimia yakni: (1) Konsep 

Struktur Lewis, dan (2) Konsep Geometri Molekul. Pada setiap sub materi pokok akan 

diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Semua kegiatan belajar dikemas dan 

ditampilkan  dalam satu sistematika modul yang terdiri atas 4 (empat) bagian modul yakni: 

(1) Prapendahuluan, (2) Pendahuluan, (3) Bagian Inti, dan (4) Penutup. 

Rumusan tujuan perkuliahan dan KGS yang akan dicapai oleh mahasiswa disajikan 

pada table 2. 

 

Tabel 2 Tujuan Perkuliahan dan KGS yang akan dicapai & dikembangkan 
No. Tujuan Pembelajaran  Keterampilan Generik Sains 

1. Memahami lambang titik Lewis. Bahasa simbolik. 

2. Menjelaskan aturan duplet-oktet Konsistensi logika 

3. Menggambarkan struktur Lewis Pemodelan 

4. Menghitung muatan formal Pemahaman skala 

5. Menjelaskan pengaruh jumlah muatan formal terhadap 

struktur Lewis 

Hubungan sebab-akibat 

6. Menjelaskan konsep resonansi Konsistensi logika 

7. Menggambarkan resonansi Pemodelan 

8. Menghitung energi ikatan Pemahaman skala 

9. Menggambarkan bentuk geometri molekul Pemodelan 

10. Menjelaskan kepolaran senyawa berdasarkan geometri 

molekul 

Kerangka logika 

11. Menentukan hibridisasi orbital atom Konsistensi logika 

12. Menjelaskan geometri molekul berdasarkan teori ikatan 

valensi 

Inferensi logika 

 

Hasil Validasi Modul  

Penilaian kelayakan modul ikatan kimia berorientasi KGS didasarkan pada butir-butir 

instrumen yang terdapat dalam pedoman penilaian bahan ajar dari BSNP 2006. Kegiatan 

penilaian terdiri dari 2 tahap, yaitu penilaian tahap I dan penilaian tahap II. Komponen yang 

dinilai pada penilaian tahap I meliputi komponen kelayakan isi dan komponen penyajian. 

yang terdiri atas  aspek penilaian prapendahuluan, aspek pendahuluan, aspek bagian inti, dan 

aspek penutup. 

Aspek-aspek yang dinilai pada bagian prapendahuluan, terdiri atas 3 aspek yakni: 

Sampul, Kata Pengantar dan Daftar Isi.  Hasil penilaian disajikan pada table 3. 

 

Tabel 3 Hasil penilaian disain modul bagian Prapendahuluan 

Aspek yang dinilai 
Validator Rata-

rata Persentase (%)a Kategorib 
1 2 3 

PRAPENDAHULUAN       

Sampul       

Desain sampul 4 3 4 3,7 91,7 Sangat layak 

Paduan warna yang digunakan 3 3 3 3,0 75,0 Layak 

Tampilan huruf 4 3 4 3,7 91,7 Sangat layak 

Gambar pada sampul 4 4 3 3,7 91,7 Sangat layak 

Judul modul dalam merepresentasikan 

isi 
2 3 3 2,7 66,7 Layak 

Rata-rata Penilai Sampul 3,36 83,36 Sangat Layak 

Kata Pengantar       

Kemudahan memahami kalimat 3 3 4 3,3 83,3 Sangat layak 

Penggunaan kalimat dengan kaidah tata 

bahasa Indonesia 
2 2 3 2,3 58,3 Cukup layak 

Rata-rata Penilaian Kata Pengantar 2,80 70,8 Layak 

Daftar Isi       

Kesesuaian Daftar Isi dengan bagian 

modul 
4 4 3 3,7 91,7 Sangat layak 

Penilaian Daftar Isi 3,7 91,7 Sangat layak 

    

Rata-rata Penilaian Prapendahuluan 3,3 81,5 Sangat Layak 
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Aspek-aspek yang dinilai pada bagian pendahuluan, terdiri atas 3 aspek yakni: 

deskripsi modul, prasyarat dan petunjuk untuk mahasiswa. Hasil penilaian aspek pendahuluan 

disajikan pada table 4. Deskripsi modul, terdiri atas 4 (empat) komponen yakni : Kemudahan 

memahami kalimat, Penggunaan kalimat dengan kaidah tata bahasa Indonesia, Penjelasan 

garis besar isi modul, dan Penggunaan istilah dengan kaidah bahasa Indonesia. 

 

Tabel 4. Hasil penilaian disain modul bagian inti 

Aspek yang dinilai 
Validator Rata-

rata 
Persentase 

(%)
a
 

Kategori
b
 

1 2 3 

BAGIAN INTI       

Topik, Tujuan Pembelajaran, dan Peta Konsep 

Kelengkapan uraian topik 4 4 4 4,0 100,0 Sangat layak 

Kesesuaian tujuan 

pembelajaran dan komponen 

KGS 

3 4 4 3,7 91,7 Sangat layak 

Kemenarikan tamp peta 

konsep 
3 3 4 3,3 83,3 Sangat layak 

Urutan penjabaran peta 

konsep 
3 3 3 3,0 75,0 Layak 

Kesesuaian peta konsep 

dengan sajian materi dalam 

modul 

3 3 4 3,3 83,3 Sangat layak 

Rerata Penilaian Topik, Tujuan & Peta Konsep  3,46 86,66 Sangat Layak 

Alur Kegiatan Pembelajaran       

Kemenarikan tampilan 2 3 3 2,7 66,7 Layak 

Kemudahan memahami 

kalimat pada Kolom 

Petunjuk Kegiatan 

3 3 3 3,0 75,0 Layak 

Penjabaran alur kegiatan 

dengan isi modul 
4 3 4 3,7 91,7 Sangat layak 

Rata-rata Penilaian Alur Kegiatan 

Pembelajaran 
3,13 77,8 Layak 

Kegiatan pada Fase Pembelajaran    

Kemenarikan tampilan 2 2 3 2,3 58,3 Cukup layak 

Efisiensi dan keefektifan 

kalimat pada uraian dan 

pertanyaan yang diberikan 

3 4 4 3,7 91,7 Sangat layak 

Penggunaan kaidah bahasa 

Indonesia pd kalimat yang 

digunakan 

3 3 4 3,3 83,3 Sangat layak 

Kesesuaian keg. dengan KGS 3 3 3 3,0 75,0 Layak 

Potensi meningkatkan KGS 4 3 4 3,7 91,7 Sangat layak 

Kesesuaian dengan Silabus 4 3 4 3,7 91,7 Sangat layak 

Kesesuaian dgn deskripsi 

KGS 
4 3 4 3,7 91,7 Sangat layak 

Kelengkapan dan kedalaman 

penjabaran kegiatan 
3 3 3 3,0 75,0 Layak 

Kesesuaian keg. dgn 

kebutuhan dan tingkat 

kemampuan Mhs 

3 3 3 3,0 75,0 Layak 

Rerata Penilaian Kegiatan Fase Pembelajaran 3,27 81,49 Sangat Layak 

Lembar Laporan Perkembangan Kegiatan Belajar Mahasiswa 

Kemudahan penggunaan 3 3 3 3,0 75,0 Layak 

Rancangan memberi 3 4 4 3,7 91,7 Sangat layak 
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kesempatan bagi mahasiswa 

mendesain rencana belajar 

secara mandiri 

RerataPenilaian Laporan Perkembangan Mhs 3,35 83,35 Sangat Layak 

Uji Skil       

Penggunaan kaidah bahasa 

Indonesia pada kalimat yang 

digunakan dalam kolom 

Petunjuk dan Info 

3 3 3 3,0 75,0 Layak 

Kesesuaian informasi yang 

terdapat dalam kolom Info 
3 3 3 3,0 75,0 Layak 

Ketepatan soal sbg instrumen 

untuk mengukur komponen 

yang tertera dalam Silabus 

3 3 4 3,3 83,3 Sangat layak 

Rata-rata PenilaianUji Skil 3,10 77,76 Layak 

    

Rata-rata Penilaian  3,26 81,41 Sangat Layak 

 

Penilaian pada aspek penutup modul terdiri atas dua aspek yakni: (a) Lampiran dan (b) 

Daftar Pustaka. Hasil penilian ditampilkan pada table 5 

 

Tabel 5  Hasil penilaian disain modul bagian penutup 

Aspek yang dinilai 
Validator Rata-

rata 
Persentase 

(%)
a
 

Kategori
b
 

1 2 3 

PENUTUP       

Lampiran       

Kesesuaian data yang 

dilampirkan sebagai sarana 

penunjang kegiatan 

pembelajaran dalam modul 

3 3 4 3,3 83,3 Sangat layak 

Daftar Pustaka       

Kesesuaian informasi dengan isi 

modul 

3 4 4 3,7 91,7 Sangat layak 

    

Rata-rata Penilaian  3,5 87,50 Sangat Layak 

 

Revisi/Perbaikan Modul 

Perbaikan modul dilakukan setelah validasi oleh pakar/validator. Perbaikan yang 

dilakukan didasarkan pada saran dan komentar dari pakar. Adapun perbaikan modul yang 

telah dilakukan adalah seperti yang tersaji pada tabel 6 

 

Tabel 6Hasil evaluasi dan revisi modul tahap I 
No. Saran Perbaikan 

1. Alokasi waktu pengerjaan modul 

sebaiknya ditambah 

Alokasi waktu diperbaiki dari 6 x 50 menit menjadi 6 x 55 menit 

2. Ukuran huruf agak diperbesar Ukuran huruf draf awal ukuran 10 Time New Romans menjadi 12, 

sedangkan judul kegiatan ukurann huruf dari 14 menjadi 17 hurut 

Time New Romans 

3. Ukuran gambar/model molekul 

(halaman 5)  dan hal-6) struktur 
Lewis dipertegas lambang (kode) 

electron unsure sehingga mudah 

diidentifikasi asal electron tiap 

unsur 

Lambang titk electron semula sama menjadi kode titik (bulatan), 

unsure lainnya tanda x, misalnya pada (hal-6) kode electron atom 
C menggunakan kode titik (bulatan) sedangkan electron atom H 

kode x 

4. Contoh aturan octet, dipertegas 

dan ditambahkan dengan contoh 
penyimpangan aturan oktet 

Contoh penyimpangan aturan octet ditambahkan, sekaligus 

merumuskan tambahan tujuan pembelajaran yakni “Menjelaskan 
penyimpangan aturan oktet dan KGS (Inferensi Logika) 
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5. Sebaiknya pada kegiatan belajar-

5 (hal-11) ditambahkan contoh 
cara menghitung muatan formal 

Ditambahkan contoh menentukan muatan formal, baik 

menghitung muatan formal tiap atom, maupun contoh cara 
menghitung muatan formal total molekul atau dalam suatu spesi 

kimia (ion negative atau molekul netral) 

 

Lanjutan table 6 
No. Saran Perbaikan 

6. Pada modul bagian akhir, belum 

memuat konsep geometri molekul 

berdasarkan teori orbital molekul 

Ditambahkan contoh pembentukan molekul berdasarkan teori orbital 

molekul, sekaligus merumuskan tambahan tujuan pembelajaran 

“Menjelaskan geometri molekul berdasarkan teori orbital molekul dan 

KGS (Inferensi Logika)  

 

Draf Sistematika Modul Hasil revisi I 

 

Hasil revisi-I, berdampak pada tampilan modul berubah, terutama sistematika dan 

jumlah tujuan pembelajaran yang semula 12 menjadi 14  tujuan pembelajaran, tetapi tidak 

menambah kategori KGS. Sistematika modul sebelum dan sesudah revisi ditampilkan pada 

table 7 

Tabel 7 Sistematika Modul sebelum dan sesudah revisi-I 
Draf Awal Draf Revisi-I 

Cover 

Daftar Isi 

A. Pendahuluan 

B. Peta Konsep 

C. Kegiatan Belajar 1-8 (Sub Materi Struktur 

Lewis) 

D. Latihan 1 & 2 (Sub Materi Struktur Lewis) 

E. Kegiatan Belajar 9 - 11 (Sub Materi Geometri 

Molekul) 

F. Latihan 3 (Sub Materi Geometri Molekul) 

G. Kunci Jawaban Tes Formatif 

H. Daftar Pustaka 

 

Cover 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

A. Deskripsi Modul 

B. Prasyarat 

C. Petunjuk untuk Mahasiswa  

D. Waktu Pengerjaan Modul 

 Topik 

 Tujuan Pembelajaran  

 Peta konsep 

 Wacana 

 Kegiatan Belajar 1-9 (Sub Materi Struktur Lewis) 

 Latihan 1 & 2 (Sub Materi Struktur Lewis) 

 Kegiatan Belajar 10-13 (Sub Materi Geometri Molekul) 

 Latihan 3 10-13 (Sub Materi Geometri Molekul) 

E. Kunci Jawaban Tes Formatif  

F. Daftar Pustaka 

 

Pada draf awal, ada 12 rumusan tujuan pembelajaran, direvisi menjadi 14 rumusan 

pembelajaran. Hasil revisi rumusan tujuan pembelajaran disajikan pada table 8.  

 

Tabel 8 Rumusan Tujuan Pembelajaran sebelum dan sesudah revisi-I 

 
No. Tujuan Pembelajaran  No. Keterampilan Generik Sains 

1. Memahami lambang titik Lewis. 

KGS: Bahasa simbolik 

1. Memahami lambang titik Lewis. 

KGS: Bahasa simbolik 

2. 
Menjelaskan aturan duplet-oktet 

KGS: Konsistensi logika 

2. Menjelaskan aturan duplet-oktet 

KGS: Konsistensi logika 

3. Menjelaskan penyimpangan aturan Oktet. 

KGS: Inferensi logika 

3. Menggambarkan struktur Lewis 

KGS: Pemodelan 

4. Menggambarkan struktur Lewis 

KGS: Pemodelan 

4. Menghitung muatan formal 

KGS: Pemahaman skala 

5. Menghitung muatan formal 

KGS: Pemahaman skala 

5. Menjelaskan pengaruh jumlah muatan formal 

terhadap struktur Lewis 

KGS: Hubungan sebab-akibat 

6. Menjelaskan pengaruh jumlah muatan formal terhadap 

struktur Lewis 

KGS: Hubungan sebab-akibat 

6. Menjelaskan konsep resonansi 

KGS: Konsistensi logika 

7. Menjelaskan konsep resonansi 

KGS: Konsistensi logika 

7. Menggambarkan resonansi 

KGS: Pemodelan 

8. Menggambarkan resonansi 

KGS: Pemodelan 

8. Menghitung energi ikatan 

KGS: Pemahaman skala 

9. Menghitung energi ikatan 

KGS: Pemahaman skala 

9. Menggambarkan bentuk geometri molekul 

KGS: Pemodelan 

10. Menggambarkan bentuk geometri molekul 

KGS: Pemodelan 
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10. Menjelaskan kepolaran senyawa berdasarkan 

geometri molekul 

KGS: Kerangka logika 

11. Menjelaskan kepolaran senyawa berdasarkan geometri 

molekul 

KGS: Kerangka logika 

11. Menentukan hibridisasi orbital atom 

KGS: Konsistensi logika 

12. Menentukan hibridisasi orbital atom 

KGS: Konsistensi logika 

12. 

Menjelaskan geometri molekul berdasarkan teori 

ikatan valensi  

KGS: Inferensi logika 

13. Menjelaskan geometri molekul berdasarkan teori ikatan 

valensi  

KGS: Inferensi logika 

14. Menjelaskan geometri molekul berdasarkan teori 

orbital molekul  

KGS: Inferensi logika 

 

 

Hasil Validasi Angket Uji Keterbacaan 

Ada empat aspek yang dinilai dalam angket uji keterbacaan perorangan, yakni :(1) 

Kemenarikan sampul, (2) Kemenarikan tampilan isi/bagian dalam, (3) Kemudahan 

memahami bahasa yang digunakan,dan (4) Kemudahan memahami langkah pembelajaran. 

Hasil validasi angket uji keterbacaan perorangan disajikan pada table 9 

Tabel 9 

Hasil validasi angket uji keterbacaan perorangan 

 

Aspek yang dinilai 
Validator Rata-

rata 

Persentase 

(%)a 
Kategorib 

1 2 3 

Penggunaan kata tidak memiliki makna ganda 2 3 3 2,7 66,7 Layak 

Ketepatan kalimat untuk mengukur 

keterbacaan modul 

3 3 3 3,0 75,0 Layak 

Kemudahan memahami bahasa yang 

digunakan 

4 3 4 3,7 91,7 Sangat layak 

Kesesuaian kalimat yang digunakan menurut 

kaidah bahasa Indonesia 

2 3 3 2,7 66,7 Layak 

Rata-rata    3,0 75,0 Layak 

 

 

Hasil Penilaian Persepsi Mahasiswa  

Data hasil persepsi mahasiswa mengenai kelayakan modul diperoleh dari pengisian 

angket. Ada 5 (lima) aspek yang dinilai yakni: (1) kemenarikan sampul,  (2) kemenarikan 

tampilan isi, (3) kemudahan memahami bahasa yang digunakan, (4) kemudahan memahami 

langkah pembelajaran, dan (5) potensi meningkatakan motivasi mempelajari modul. Jumlah 

mahasiswa dimintai mengisi angket adalah 3 mahasiswa. Rekapitulasi hasil penilaian ke-3 

mahasiswa sebagai data uji keterbacaan modul secara perorangan ditampilkan pada table 10 

Tabel 10 

Penilaian mahasiswa terhadap keterbacaan modul secara perorangan 

 

Aspek yang dinilai 
Mahasiswa 

Rata-rata 
Persentase 

(%)a 
Kategorib 

1 2 3 

Kemenarikan sampul 3 4 2 3,0 75,0 Layak 

Kemenarikan tampilan bagian 

dalam 
3 3 3 3,0 75,0 Layak 

Kemudahan memahami bahasa 

yang digunakan 
3 4 3 3,3 82,5 Sangat layak 

Kemudahan memahami 

langkah pembelajaran 
4 4 3 3,7 91,7 Sangat layak 

Potensi meningkatkan motivasi 

mempelajari modul 
3 3 3 3,0 75,0 Layak 

Rata-rata    3,2 80,0 Layak 

 

Sedangkan data hasil penilaian uji keterbacaan kelompok mahasiswa dijaring dari 

pengisin angket yang terdiri atas delapan belas aspek yang dinilai. Rekap hasil penilaian uji 

keterbacaan kelompok mahasiswa ditampilkan pada table 11 
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Tabel 11 

Penilaian mahasiswa terhadap keterbacaan modul secara kelompok 

Aspek yang Dinilai 
Mahasiswa Rata-

rata 
Persentase 

(%)a 
Kategorib 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kemenarikan sampul 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3,3 81,7 Sangat layak 

Penggunaan jenis dan bentuk huruf 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 2 2 3,3 81,7 Sangat layak 

Kemenarikan tampilan bagian dalam 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3,0 75,0 Layak 

Manfaat modul sebagai sarana penunjang 

mempelajari materi asam basa 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 2 3,4 85,0 Sangat layak 

Kejelasan informasi pada bagian:                   

 Kata Pengantar 2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3,3 81,7 Sangat layak 

 Daftar Isi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3,5 88,3 Sangat layak 

 Deskripsi Modul 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3,4 85,0 Sangat layak 

 Prasyarat 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3,5 86,7 Sangat layak 

 Petunjuk untuk Mahasiswa 2 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3,1 78,3 Layak 

 Topik, Tujuan Pembelajaran, dan Peta Konsep 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3,4 85,0 Sangat layak 

Manfaat Peta Konsep sebagai gambaran untuk 

memahami materi 
3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3,3 83,3 Sangat layak 

Kemudahan menggunakan skema pada Alur Kegiatan 

Pembelajaran 

2 

 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2,8 70,0 Layak 

Kemudahan menggunakan dan mengisi lembar 

Laporan Perkembangan Kegiatan Belajar Mahasiswa 
4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3,3 83,3 Sangat layak 

Potensi modul meningkatkan motivasi mempelajari 

konsep asam basa 
2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 4 3 3,2 80,0 Layak 

Kemudahan menggunakan data yang disajikan 

sebagai dasar merumuskan konsep 
4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2,9 71,7 Layak 

Kemudahan memahami kalimat  2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2,4 60,0 Cukup layak 

Kemudahan menjawab pertanyaan 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2,8 70,0 Layak 

Kemudahan menggunakan Kunci Jawaban 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3,3 81,7 Sangat layak 

Rata-rata 3,2 79,4 Layak 
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Hasil Ujicoba Produk 

 

Modul hasil revisi II diberikan kepada 50 mahasiswa untuk dipelajari selama satu 

minggu kemudian dimintai tanggapan melalui angket. Rekapitulasi hasil angket tanggapan 

penggunaan modul ikatan kimia berorientasi keterampilan generic sains ditampilkan pada 

table 12 

 

Tabel 12 Tanggapan mahasiswa tentang modul ikatan kimia berorientasi KGS 

 
No. Pertanyaan Persentase Kriteria 

1 Apakah kimia merupakan salah satu mata kuliah yang menarik bagi anda? 77.0 Baik 

2 Apakah anda setuju, bila dalam modul pembelajaran tersebut ditekankan kepada 

aktivitas belajar siswa ? 
76.5 Baik 

3 Apakah anda setuju, bila dalam modul pembelajaran ikatan kimia tersebut, kepada 

siswa diminta untuk melakukan kerja kelompok? 
89,0 

Sangat 

Baik 

4 Apakah anda setuju, bila dalam modul pembelajaran ikatan kimia tersebut, kepada 

siswa diminta untuk mengisi lembar kerja siswa? 
74.5 Baik 

5 Apakah anda setuju, bila dalam modul pembelajaran ikatan kimia tersebut juga 

dilengkapi dengan materi berbasis pemecahan masalah? 
73.0 Baik 

6 Apakah anda setuju, bila dalam modul pembelajaran ikatan kimia tersebut,  tampilan 

modul dilengkapi warna-warna yang menarik? 
90.5 

Sangat 

Baik 

7 Apakah anda setuju, bila dalam modul pembelajaran ikatan kimia tersebut, diberikan 

soal-soal yang bersifat analisis dan hubungan antar konsep? 
79.5 Baik 

8 Apakah anda setuju, bila dalam modul pembelajaran ikatan kimia tersebut, siswa 

diarahkan untuk membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

berdasarkan pada sajian data? 

76.5 Baik 

9 Apakah anda setuju, bila dalam modul pembelajaran ikatan kimia tersebut, 

dilengkapi oleh kunci jawaban? 
88,0 

Sangat 

Baik 

10 Apakah anda setuju, bila dalam modul pembelajaran ikatan kimia tersebut, 

dilengkapi umpan balik hasil capain evaluasi belajar? 
85.5 

Sangat 

Baik 

11 Apakah kalimat dalam modul ikatan kimia mudah dipahami? 71.5 Baik 

12 Apakah materi ikatan kimia yg dikemas dalam modul ini mudah dipahami? 74.5 Baik 

13 Apakah materi ikatan kimia yang dikemas dalam modul memotivasi saudara untuk 

belajar secara mandiri?  
76.5 Baik 

14 Apakah gambar-gambar yang terdapat dalam modul memperjelas dalam memahami 

materi atau konsep ikatan kimia? 
77.0 Baik 

15 Apakah penggunaan modul ini dapat meningkatkan minat saudara dalam 

mempelajari ikatan kimia? 
84.5 Baik 

16 Apakah dalam pembelajaran kimia (pada topik lain), perlu diberikan modul 

pembelajaran yang dikemas seperti modul ikatan kimia ini? 
79.5 Baik 

Rata-rata 79,59 Baik 

 

PEMBAHASAN 

Pengembangan modul bertujuan untuk memperoleh tanggapan mengenai bahan ajar 

yang layak sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya pada bagian ini akan 

diuraikan tentang (1) karakteristik modul, (2) kelayakan modul yang meliputi validitas modul, 

hasil uji coba awal, dan hasil ujicoba produk. 

Karakteristik Modul Ikatan Kimia Berorientasi KGS 

Modul ini merupakan modul ikatan kimia yang didesain berorientasi pada tujuh 

komponen keterampilan generik sains (KGS) yaitu bahasa simbolik, hubungan sebab akibat, 

konsistensi logika, pemahaman skala, inferensi logika, kerangka logika, dan pemodelan. 

Ketujuh komponen KGS dapat dilatihkan pada pembelajaran sains (kimia) dimana salah satu 

contoh penerapannya pada materi ikatan kimia karena memiliki karakteristik yang relevan. 

Pada pembelajaran (modul tentang aturan duplet) mahasiswa diberikan data dan 

gambar untuk memahami aturan duplet. Mahasiswa dipandu melalui pertanyaan “berapa 

jumlah elektron yang dimiliki oleh atom H sebelum berikatan?” Kemudian dilanjutkan 

dengan pertanyaan “berapa jumlah electron yang dimiliki oleh atom H setelah berikatan?” 

Melalui tampilan gambar pada modul, mahasiswa menjawab “jumlah electron yang dimiliki 

oleh atom H sebelum berikatan adalah satu (sangat jelas terlihat pada modul). Kemudian 
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mahasiswa juga menjawab pertanyaan berikutnya yakni “jumlah electron yang dimilki oleh 

atom H setelah berikatan adalah dua” (juga jelas pada gambar). Secara konsep bahwa tujuan 

atom-atom berikatan adalah untuk mencapai kestabilan (juga jelas terbaca pada modul). 

Kemampuan mahasiswa membaca simbol yang dikaitkan dengan aturan duplet untuk 

mencapai kestabilan suatu senyawa merupakan kemampuan atau keterampilan seseorang 

membaca simbol (dalam hal ini termasuk KGS: ‘bahasa simbolik). Paparan tersebut 

merupakan penggalan informasi dari materi yang ditampilkan dalam modul ikatan kimia 

berorientasi KGS. Pada modul juga dituliskan secara jelas tujuan pembelajaran, misalnya 

setelah mempelajari konsep ikatan kovalen, mahasiswa dapat memahami lambing titik Lewis.  

Paparan tersebut merupakan salah satu karakter dari modul ikatan kimia berorientasi 

KGS. Karakter lainnya; modul ikatan kimia memuat rangkaian kegiatan belajar yang 

direncanakan dan sistematis. Modul memungkinkan siswa belajar secara mandiri. Karakter 

modul yang seperti merupakan karakter modul yang self instructional. Hal sejalan dengan 

pendapat Suprawoto bahwa modul pembelajaran memiliki karakteristik selfinstructional, 

yaitu melalui modul  seseorang atau peserta belajar mampu membelajarkan diri sendiri, tidak 

tergantung pada pihak lain. Untuk memenuhi karakter self instructional, maka dalam modul 

harus : 1) Berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas, 2) Berisi materi pembelajaran yang 

dikemas ke dalam unit-unit kecil/ spesifik sehingga memudahkan belajar secara tuntas, 3) 

Menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi 

pembelajaran, 4) Menampilkan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan 

pengguna memberikan respon dan mengukur tingkat penguasaannya. (Chomsin S, 2008)  

 

Kelayakan Modul 

Produk yang telah disusun masih memerlukan proses validasi. Validasi dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas produk. Tabel 13 merupakan sajian data hasil validasi ahli. 

Produk yang divalidasi adalah draf modul dan angket untuk uji keterbacaan. Perbaikan 

berdasarkan validasi ahli menghasilkan produk revisi I. 

Tabel 13 

Validasi Ahli untuk Produk Pengembangan dan Angket 
Aspek yang Dinilai Persentase rata-rata 

(%) 

Kategori 

Modul 81,5 Sangat layak 

Angket Uji Keterbacaan Perorangan 75,0 Layak 

Angket Uji Keterbacaan Kelompok 85,0 Sangat layak 

 

Tabel  13merupakan rekapitulasi hasil validasi tiga orang validator. Skor rata-rata 

tingkat kelayakan Modul, Angket Uji Keterbacaan Perorangan, dan Angket Uji Keterbacaan 

Kelompok berturut-turut adalah 81,5; 75,0; dan 85,0%. Berdasarkan kriteria yang tercantum 

pada Tabel 1, tingkat kelayakan Modul, Angket Uji Keterbacaan Perorangan, dan Angket Uji 

Keterbacaan Kelompok masing-masing dikategorikan sangat layak, layak, dan sangat layak. 

Oleh karena itu, instrumen penelitian dapat digunakan untuk uji coba kelompok. 

 

Hasil Ujicoba Awal 

 

Uji empiris terhadap produk pengembangan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan modul bagi objek pemakai. Dalam hal ini, mahasiswa berperan sebagai objek 

pemakai. Uji keterbacaan telah dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah uji 

keterbacaan perorangan dan tahap kedua yaitu uji keterbacaan kelompok. Rekapitulasi uji 

keterbacaan dirangkum pada Tabel 13. 

 

 

Uji Keterbacaan Perorangan 
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Sebanyak 15 mahasiswa yang dilibatkan dalam uji coba keterbacaan kelompok diberi 

tenggang waktu selama satu minggu untuk mengevaluasi modul hasil revisi I. Hasil uji 

keterbacaan perorangan disajikan pada Tabel 14. Tabel 14 memperlihatkan hasil uji 

keterbacaan modul ikatan kimia dimana mahasiswa cenderung menilai layak digunakan 

dengan rerata skor penilaian 79,7%. 

Tabel 14 

Hasil Penilaian Uji Keterbacaan Modul 
Uji Keterbacaan Modul Persentase rata-rata (%) Kategori 

Perorangan 80,0 Layak 

Kelompok 79,4 Layak 

Rata-rarta 79,7 Layak 

 

Hasil Uji Keterbacaan Kelompok 

Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam uji coba kelompok sebanyak 50 orang. 

Modul yang diberikan kepada mahasiswa yaitu hasil revisi II. Pada tahap ini, mahasiswa 

diberikan waktu selama satu minggu untuk mengevaluasi modul. Data hasil uji kelayakan 

modul pada tahap uji coba keterbacaan kelompok dapat dilihat pada Tabel 5.2. Hasil uji coba 

keterbacaan kelompok menunjukkan bahwa modul dikategorikan sangat layak sebagai 

alternatif bahan ajar. 

 

Hasil Kajian Produk 

Merujuk paparan data pada tabel 5.8dapat diketahui bahwa tanggapan mahasiswa 

terhadap modul ikatan kimia berorientasi KGS adalah baik, hal ini ditunjukkan dengan rata-

rata tanggapan sebesar 79,59% .Hasil angket tanggapan mahasiswa terhadap modul ikatan 

kimia beorientasi KGS terkonfirmasi bahwa: a) Tampilan modul dilengkapi dengan warna-

warna yang menarik (90,5%) akan menarik perhatian, b) Modul dilengkapi kunci jawab soal 

(88%), c) Belajar menggunakan modul dapat miningkatkan minat mahasiswa dalam 

mempelajari ikatan kimia (84,5%). Selain itu mahasiswa menyatakan bahwa pada saat belajar 

menggunakan modul ikatan kimia berorientasi KGS, mereka merasa lebih termotivasi, tertarik 

membaca modul, dan merasa lebih mudah dalam memahami konsep atau materi serta, modul 

dapat dipelajari secara mandiri. Dengan adanya tanggapan positif siswa terhadap modul dan 

hasil validasi ahli dapat dikatakan bahwa modul ikatan kikia berorientasi KGS dalam 

pembelajaran ikatan kimia. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa modul ikatan 

kimia berorientasi keterampilan generik sains (KGS) layak digunakan sebagai bahan ajar 

alternatif. Hal ini didasarkan pada hasil uji kelayakan isi diperoleh nilai validasi sebesar 

81,5% .Hasil uji kelayakan modul pada uji keterbacaan perorangan dan kelompok masing-

masing 80,0 dan 79,4%. serta 79,59% mahasiswa menyatakan bahwa penggunaan modul 

ikatan kimia berorientasi KGS dalam pembelajaran sains berada pada kategori baik. 

 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan : 

1. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan guna mengetahui efektivitas modul ikatan kimia 

berorientasi KGS. 
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2. Modul ikatan kimia berorientasi KGS dapat digunakan sebagai alternative acuan dalam 

penyusunan modul untuk materi kimia berorientasi KGS 
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ABSTRACT 

A development research on student activity sheet based on project had 

been carried out. This development used 4D model consist of define, 

design, develop and disseminate. It had produced a student activity 

sheet based on  project  for subjects such as acid-base titration, buffer 

solution and colloid.  This student activity sheet is as an independent 

learning media at senior high school students of Class XI  Jambi citty. 

Based on validation results from chemistry and media experts are that 

the student activity sheet is good and eligible. Implementation of 

student activity sheet based on project is on a small and big groups 

showed students' response is very interesting. The developed student 

activity sheet is equipped with images, color variations and questions 

that help them in finding the concept. Based on pre-test and post-test 

obtained value of gain is of 0.3 with medium category. Overall value 

of student’s cognitive, psychomotor and affective is good. The student 

activity sheet based on project is categorized good. It has standard 

quality and eligible for using in chemistry learning. 

 

Keywords: student activity sheet based on project, 4D model, Senior High School  

 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka mencapai tuntutan Kompetensi Dasar mata pelajaran Kimia dalam 

kurikulum, maka dikembangkan-lah berbagai model pembelajaran yang dipandang dapat 

mengembangkan kompetensi: tanggung jawab terhadap belajarnya, berpikir kreatif-produktif 

dalam pengambilan keputusan, memecahkan masalah belajar. Kompetensi-kompetensi 

tersebut mutlak diperlukan oleh siswa agar mampu menjadi manusia yang adaptable, flexible 

dan versatil dalam segala aspek kehidupan yang senantiasa berubah (Amri S. dan Lif KA., 

2010). Model-model pembelajaran tersebut antara lain: (1) Problem Based Learning; (2) 

Project Based Learning; (3) Inquiri/Inquiri Social; (4) Group Investigation dan lain-lain. 

Model ini berusaha membelajarkan siswa untuk mengenal masalah, merumuskan masalah, 

mencari solusi  atau menguji  jawaban sementara atas suatu masalah/pertanyaan dengan 

melakukan penyelidikan (menemukan fakta-fakta melalui penginderaan), yang diaplikasikan 

dalam kegiatan praktikum laboratorium. 

Praktikum kimia adalah suatu kegiatan pembelajaran kimia yang dilaksanakan di 

laboratorium. Sehingga praktikum merupakan proses pembelajaran kimia yang sangat perlu 

dilakukan karena dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi seperti yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum. Melalui kegiatan praktikum ini siswa dapat melihat hal yang 

terjadi secara langsung tanpa harus membayangkannya terlebih dahulu.  Pada pelaksanaan 

praktikum, biasanya siswa diberi pedoman kerja dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS). 

LKS merupakan salah satu bentuk program yang berlandaskan atas tugas yang harus 

mailto:wwkchem2@yahoo.co.id
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/09/12/pembelajaran-inkuiri/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/01/30/pembelajaran-inkuiri-sosial/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/06/20/strategi-pembelajaran-kooperatif-metode-group-investigation/
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diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan pengetahuan ke keterampilan. 

Sesuai dengan Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu 

dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik/ilmiah karena dapat menjadikan siswa lebih aktif 

dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat mendorong siswa untuk 

melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian. 

Artinya, dalam proses pembelajaran, siswa dibelajarkan dan dibiasakan untuk menemukan 

kebenaran ilmiah. Mereka dilatih untuk mampu berfikir logis, runut dan sistematis, dengan 

menggunakan kapasistas berfikir tingkat tinggi (High Order Thingking/HOT). Pengembangan 

dalam sistem pembelajaran adalah proses mempelajari masalah pembelajaran agar 

memperoleh pemecahan yang teruji kesahihannya serta dapat dilaksanakan secara praktis. 

Pengembangan senantiasa didasarkan pada pengalaman, prinsip yang teruji, pengamatan yang 

seksama dan percobaan yang terkendali (Anonim, 1991). Melalui LKS, siswa dapat 

menuangkan ide-idenya melalui pengamatan secara langsung. 

Menurut Prianto dan Harnoko (1997), manfaat dan tujuan LKS adalah mengaktifkan 

siswa dalam proses pembelajaran, membantu mengembangkan konsep, melatih dalam 

menemukan dan mengembangkan proses belajarnya, membantu guru dalam menyusun 

pembelajaran, sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran, serta 

memandirikan siswa memperoleh catatan dan menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari, melalui kegiatan belajar secara sistematis. Untuk itu perlu dikembangkan LKS 

berbasis proyek agar siswa dapat memperoleh pengetahuannya secara mandiri. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau 

instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Majid, 2005). Bahan ajar 

dikelompokkan menjadi empat yaitu: (1) Bahan cetak (printed), seperti: hand out, buku, 

modul, lembar kerja siswa (LKS), brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket;      (2) 

Bahan ajar dengar (audio), seperti: kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio; (3) 

Bahan ajar pandang dengar (audio visual), seperti: video compact disk, film; (4) Bahan ajar 

interaktif (interaktif teaching material), seperti: compact disk interaktif.  

Bahan ajar selain buku acuan wajib yang berupa buku teks pelajaran yang ditetapkan 

Kep Mendiknas No 11/2005 tentang Buku Teks Pelajaran adalah Lembar Kerja Siswa 

(Sutarman, 2005). LKS adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

penyelidikan atau pemecahan masalah. LKS dapat berupa panduan untuk latihan 

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk mengembangkan semua aspek 

pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi (Trianto, 2010).  

 Bentuk bahan ajar sederhana yang kemungkinan terbuka untuk dilaksanakan oleh 

semua guru yaitu LKS. LKS  atau student work sheet adalah lembaran-lembaran berisi 

petunjuk, instruksi, tugas/kegiatan yang harus dikerjakan oleh siswa. Tugas-tugas yang 

diberikan kepada peserta didik dapat berupa teoritis dan atau tugas-tugas praktis. Tugas 

praktis dapat berupa kerja laboratorium atau kerja lapangan, dalam kurun waktu tertentu. LKS 

dapat berisi informasi dan perintah/ instruksi untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam 

bentuk kerja, praktek, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan.  

 LKS dapat dibuat/dikembangkan sesuai kebutuhan dan situasi serta kondisi yang ada. 

Menurut (Herlina, 2006) dalam pembuatan LKS yang baik harus mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) analisis kurikulum, (2) menyusun peta kebutuhan LKS, (3) menentukan 

judul-judul LKS, dan (4) penulisan LKS. Secara umum LKS merupakan perangkat 

pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksana-an Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 
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Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan, terkait dengan pembelajaran sains,  

yaitu eksperimen, kerja laboratorium, dan praktikum. Ketiga istilah tersebut memiliki 

persamaan fungsi, yaitu menyelesaikan masalah melalui percobaan. Menurut Hackling dalam 

Rosbiono (2003 :17), terdapat lima jenis praktikum yaitu: (a) praktikum verifikasi, (b) inkuiri 

terbimbing, (c) inkuiri semi terbimbing, (d) inkuiri kurang  pembimbingan, dan (e) ikuiri 

terbuka yang disebut juga dengan penelitian. Kelima jenis praktikum tersebut dibedakan 

berdasarkan disediakan atau tidaknya komponen permasalahan, peralatan, prosedur kerja, dan 

sasaran atau jawaban yang akan dicapai. Fungsi percobaan/eksperimen dalam pembelajaran 

sains dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu: (a) fungsi yang memberikan peningkatan 

pengetahuan, (b) fungsi yang memberikan peningkatan keterampilan, dan (c) fungsi yang 

mem-berikan penumbuhan sikap. 

Bentuk percobaan yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan. 

Berdasarkan tujuannya, percobaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu: (1) Bentuk 

latihan, digunakan untuk mendukung aspek tujuan mengembangkan keterampilan dasar. 

Keterampilan dikembangkan melalui latihan menggunakan alat, mengobservasi, mengukur 

dan kegiatan lainnya. (2) Bentuk investigasi (penyelidikan),  digunakan untuk aspek tujuan 

kemampuan memecahkan masalah. Dalam bentuk ini, kemampuan bekerja siswa 

dikembangkan seperti seorang ilmuwan. Melalui kegiatan ini siswa memperoleh pengalaman 

mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah secara operasional, merancang cara terbaik 

untuk memecahkan masalahnya, dan mengimplementasikan untuk menganalisis serta 

mengevaluasi hasilnya. Bentuk  investigasi ini memberi kesempatan kepada siswa untuk 

belajar berpikir divergen dan pengalaman merekayasa suatu proses yang diperlukan dalam 

pengembangan teknologi. (3) Bentuk percobaan yang bersifat memberi pengalaman, 

digunakan untuk aspek tujuan peningkatan pemahaman materi pelajaran. Kontribusi 

percobaan dalam meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran dapat terwujud apabila 

siswa diberi pengalaman untuk mengindera fenomena alam dengan segenap indranya (peraba, 

penglihat, pembau, pengecap, dan pendengar). Pengalaman langsung siswa terhadap 

fenomena alam menjadi prasyarat penting untuk mendalami dan memahami materi pelajaran. 

Apabila kegiatan praktikum berformat discovery, fakta-fakta yang diamati menjadi landasan 

pembentukan konsep atau prinsip dalam pikirannya. Apabila kegiatan percobaan bersifat 

verifikasi, fakta-fakta yang diamati menjadi bukti konkrit kebenaran konsep atau prinsip yang 

dipelajarinya, sehingga pemahaman siswa lebih mendalam. 

Beberapa pakar pendidikan mempunyai pandangan yang berbeda terhadap kegiatan 

percobaan/praktikum, sehingga melahirkan beberapa model dan metode praktikum, seperti 

misalnya: model induktif, model verifikasi, dan model inkuiri. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Researh 

and Develompment (R & D) model 4-D (Four D). Pengembangan LKS berbasis proyek ini 

didesain melalui 3 tahap utama yaitu: define, design, develop. Hasil pengembangan meliputi 

tahap uji produk oleh ahli materi dan uji coba lapangan terhadap subyek uji coba yaitu sasaran 

pengguna yang terdiri dari guru kimia dan siswa. Uji coba kelompok kecil dilakukan terhadap 

10 orang siswa SMA Kota Jambi, sedangkan uji coba kelompok besar dilakukan di kelas XI 

di tiga SMA Kota Jambi. 

Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan pada penelitian pengembangan ini bersifat kualitatif. Data yang 

diperoleh dari hasil pengembangan produk ini digunakan sebagai dasar dalam menetapkan 

kelayakan dan daya tarik produk yang dihasilkan. Data tersebut berasal dari validasi ahli 
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materi, ahli media yang berasal dari LPTK dan  guru sebagai praktisi serta siswa sebagai 

subjek ujicoba, dari berbagai SMA di Kota jambi. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik untuk memperoleh data adalah trianggulasi yang meliputi: observasi, angket, 

wawancara dengan siswa, guru serta hasil unjuk kerja dan laporan percobaan siswa. Dalam 

proses mengumpulkan data digunakan instrumen yang telah divalidasi. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penilaian LKS berbasis laboratorium dan penilaian hasil 

belajar siswa, dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Data yang berasal dari penilaian 

LKS berbasis proyek dianalisis secara kuantitatif, selanjutnya dikonversikan ke dalam tingkat 

kelayakan (Sudijono, 2009). Sedangkan data yang bersifat kualitatif direduksi untuk 

disimpulkan selanjutnya dilakukanrefleksi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Validitas instrumen dilakukan  untuk menentukan kesahihan instrumen sehingga jika 

instrumen tersebut digunakan untuk mengumpulkan data atau mengukur kemampuan 

seseorang, hasil tidak diragukan lagi (Uno, 2006). Validasi angket dilakukan oleh tim ahli, 

yaitu dosen pendidikan kimia Universitas Jambi: Ibu Dra. Fatria Dewi, M.Pd. Validasi ini 

dilakukan sebanyak 2 kali. Sedangkan validasi soal dilakukan di kelas XII SMAN 3 dan 10 

Kota Jambi serta SMAN 3 Muara Jambi. 

 LKS berbasis proyek yang telah divalidasi oleh tim ahli  media dan materi oleh dosen 

pendidikan kimia Universitas Jambi yaitu Bapak Drs. Epinur, M.Si dan Bapak Prof. Dr. rer. 

nat. Rayandra Asyar, M.Si) serta ahli materi oleh tim guru bidang studi kimia SMA Kota 

Jambi. Proses validasi dilakukan dengan revisi satu kali. 

 Hasil revisi terakhir oleh ahli materi ditampilkan pada tabel 1.  

 

Tabel 1. Data Hasil Validasi Materi Tahap II oleh Ahli Materi 

No Aspek Penilaian Nilai Keterangan 

1 Kesesuaian materi dengan  kompetensi inti dan kompetensi dasar 4 Baik 

2 Kesesuaian LKS berbasis proyek dengan indikator pencapaian belajar 4 Baik 

3 Kesesuaian LKS proyek dengan tujuan pembelajaran 4 Baik 

4 Kejelasan petunjuk kegiatan praktikum pada LKS berbasis proyek 5 Sangat baik 

5 Kejelasan materi pada LKS berbasis proyek 4 Baik 

6 Kesesuaian urutan materi pada LKS berbasis proyek 4 Baik 

7 Kesesuaian materi LKS berbasis proyek dengan materi yang akan 

dipraktikumkan 

4 Baik 

8 Kesesuaian LKS berbasis proyek dengan kebutuhan siswa dalam 

mempelajari kimia 

4 Baik 

9 Keefektifan kalimat pada LKS berbasis laboratorium 4 Baik 

10 LKS berbasis proyek mudah dipahami 5 Sangat baik 

11 Keefektifan bahasa yang digunakan dalam LKS berbasis proyek 4 Baik 

12 Kesesuaian LKS berbasis proyek dengan konsep materi 4 Baik 

13 Kesesuaian format evaluasi LKS berbasis proyek dengan kompetensi dasar 

yang diharapkan 

4 Baik 

14 Kalimat pertanyaan yang diberikan jelas dan berfungsi 4 Baik 

15 Kesesuaian contoh dan illustrasi dengan konsep materi yang ada dalam LKS 

berbasis proyek 

4 Baik 
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16 Kesesuaian perintah pertanyaan dengan keterampilan mengamati 4 Baik 

17 Kesesuaian perintah pertanyaan dengan keterampilan menghitung 4 Baik 

18 Kesesuaian perintah pertanyaan dengan keterampilan memprediksi 4 Baik 

19 Kesesuaian perintah pertanyaan dengan keterampilan bertanya 4 Baik 

20 Kesesuaian perintah pertanyaan dengan keterampilan mencoba 4 Baik 

21 Kesesuaian perintah pertanyaan dengan keterampilan merumuskan hipotesis 4 Baik 

22 Kesesuaian perintah pertanyaan dengan keterampilan mengolah dan 

menyajikan data 

4 Baik 

23 Kesesuaian perintah pertanyaan dengan keterampilan mengidentifikasi dan 

mengontrol variable 

4 Baik 

24 Kesesuaian perintah pertanyaan dengan keterampilan menghubungkan antar 

variable 

4 Baik 

25 Kesesuaian perintah pertanyaan dengan keterampilan menarik kesimpulan 4 Baik 

26 Kesesuaian perintah pertanyaan dengan keterampilan menciptakan 4 Baik 

Jumlah 106   

Persentase 82%   

Kategori layak   

 

 Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai skor sebesar 82% dengan kategori 

layak (Sudijono, 2012). Sehingga produk yang dikembangkan dapat diujicobakan tanpa 

revisi. Berkaitan dengan isi atau materi LKS, perlu kita ketahui bahwa materi LKS sangat 

tergantung pada kompetensi dasar yang akan dicapainya. Materi LKS dapat berupa informasi 

pendukung, yaitu gambaran umum atau ruang lingkup substansi yang akan dipelajari 

(Prastowo, 2011: 214). 

Validasi media dilakukan untuk memperoleh saran-saran dari validator hingga  

diperoleh suatu produk yang lebih baik. Hasil validasi media tahap I oleh Bapak Prof. Dr. rer. 

nat. Rayandra Asyar, M. Si ditampilkan pada tabel 2.  

 

Tabel 2. Data Hasil Validasi Media Tahap II (Tampilan LKS Berbasis proyek oleh  Ahli 

Media 

No Aspek Penilaian Nilai Keterangan 

1 Kejelasan tujuan pembelajaran LKS berbasis proyek 4 Baik 

2 Ketepatan format sajian LKS berbasis proyek 4 Baik 

3 Ketepatan illustrasi dalam mempermudah pemahaman siswa 4 Baik 

4 Kemenarikan gambar dalam mendorong minat peserta didik untuk 

belajar 

5 Sangat Baik 

5 Ketepatan penyajian  illustrasi  dalam memperkuat daya ingat 

peserta didik 

4 Baik 

6 Kesesuaian gambar dengan materi dalam menyederhanakan 

informasi yang sulit 

4 Baik 

7 Gambar yang ada dalam LKS berbasis proyek  dapat 

menyampaikan pesan secara efektif pada siswa 

4 Baik 

8 Ketepatan struktur kalimat dalam LKS berbasis proyek 4 Baik 

9 Kejelasan judul dan subjudul yang terdapat dalam LKS berbasis 

proyek 

4 Baik 

10 Ketepatan sistematika penyajian LKS berbasis proyek 4 Baik 
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11 Ketepatan susunan paragraf dalam LKS berbasis proyek 5 Sangat Baik 

12 Ketepatan penggunaan kalimat dalam LKS berbasis proyek 4 Baik 

13 Ketepatan penggunaan kata dan istilah dalam LKS berbasis proyek 4 Baik 

14 Kemudahan bahasa yang  digunakan dalam LKS berbasis proyek 5 Sangat Baik 

15 Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca. 5 Sangat Baik 

16 Kejelasan gambar  dan kemudahan memahaminya 4 Baik 

17 Tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi jenis huruf 5 Sangat Baik 

18 Illustrasi cover LKS menggambarkan isi/materi ajar dan 

mengungkapkan karakter objek. 

5 Sangat Baik 

19 Penggunaan variasi huruf ( bold, italic,  all capital, small capital ) 

tidak berlebihan. 

5 Sangat Baik 

20 Kesesuaian jenis huruf  dengan isi materi. 5 Sangat Baik 

21 Illustrasi isi kreatif dan dinamis 4 Baik 

Jumlah 92   

Persentase 88%  

Kategori Sangat Layak 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai persentase sebesar 88% dengan kategori 

sangat layak (Sudijono, 2012). Sehingga produk yang dikembangkan dapat diujicobakan. 

Guru Kimia SMA juga diminta untuk memberikan tanggapan terhadap LKS berbasis 

proyek hasil pengembanga karena LKS akan dimanfaatkan guru dalam pembelajaran kimia. 

Guru yang memberikan tanggapan adalah Ibu Hj. Anismar Agus, S.Pd, Ibu Dra. Hj. Rusiani, 

M.Pd, dan Ibu Nurmilah, S.Pd. Hasil tanggapan ketiga guru tersebut mengenai LKS berbasis 

proyek ditampilkan pada tabel 3. 

 

Tabel 3 Data Hasil Kuisoner Pendapat Guru 

N

o 

Aspek Penilaian Guru Kimia Rata-

rata A B C 

1 Penampilan LKS secara keseluruhan menarik 5 5 4 4,7 

2 Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan jelas dalam LKS 4 5 5 4,7 

3 Penyajian materi/kegiatan dalam LKS tersusun secara 

sistematis 

4 5 3 4,0 

4 Petunjuk-petunjuk kegiatan LKS tersampaikan dengan jelas 4 5 2 3,7 

5 LKS memiliki bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan 

kemampuan proses dan berpikir ilmiah siswa 

4 5 2 3,7 

6 Bahasa yang digunakan dalam LKS merupakan bahasa 

Indonesia baku dan mudah dipahami siswa 

5 4 3 4,0 

7 Kegiatan dalam LKS sesuai alokasi waktu yang tersedia 4 4 4 4,0 

8 Isi dan penyajian LKS dapat menarik siswa untuk membaca 

dan memahami materi dalam LKS 

4 4 2 3,3 

9 Kegiatan percobaan dalam LKS membutuhkan alat-alat dan 

bahan yang mudah didapatkan atau tersedia di lingkungan 

5 4 4 4,3 

10 Soal-soal yang ada menumbuhkan kemampuan berpikir 

siswa  dan mampu memberi petunjuk siswa untuk 

menemukan konsep secara mandiri 

5 4 2 3,7 
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11 Soal-soal dan kesimpulan dapat mengarahkan siswa 

menemukan konsep topik yang sedang dipelajari 

4 4 4 4,0 

12 LKS dapat menambah wawasan siswa mengenai konsep 

pembelajaran kimia 

5 4 4 4,3 

13 LKS dapat digunakan sebagai bahan ajar yang efektif untuk 

proses pembelajaran kimia 

4 4 4 4,0 

Jumlah 52,3 

Persentase 80,5% 

Kategori Layak 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai persentase hasil tanggapan 

guru yaitu sebesar 80,5% dengan kategori layak  (Sudijono, 2012). Sehingga produk yang 

dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran kimia. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang LKS berbasis proyek diatas, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Penelitian pengembangan ini telah menghasilkan LKS berbasis proyek untuk materi 

titrasi asam basa, larutan bufer dan koloid, sebagai media pembelajaran mandiri siswa SMA 

kelas XI. Proses pengembangan menggunakan model 4-D (Define, Design, Develop dan 

Disseminate). Tahapan yang dilalui yaitu : (a) tahapan define yang terdiri dari beberapa 

analisis yang mencakup kebutuhan yang diperlukan siswa untuk disesuaikan dengan LKS 

yang akan dikembangkan, (b) tahapan design diantaran-ya adalah membuat rancangan awal 

LKS yang akan dikembangkan, (c) tahapan develop yaitu validasi oleh tim ahli dengan satu 

kali revisi hasil akhir terkatagori layak untuk validasi materi, sangat layak untuk validasi 

media, dan layak untuk penilaian guru. 

Berdasarkan penilaian responden, pada uji coba kelompok kecil diperoleh kategori 

sangat menarik pada komponen penggunaan, isi, dan tampilan LKS, serta minat siswa dan 

menarik pada komponen kegiatan percobaan. Dari hasil pre-test dan post-test, nilai yang 

diperoleh oleh siswa mengalami peningkatan. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus 

gain, diketahui rata-rata selisih nilai pre-test dengan post-test  yaitu 0,3 dengan kategori 

sedang. Sehingga dapat dikatakan bahwa LKS berbasis proyek telah memiliki standar 

kualitas yang baik dan telah layak digunakan pada pembelajaran kimia. 
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ABSTRACT 

Understanding the concept is important in learning. One of the goals 

of learning chemistry is to understand the concepts, principles, laws, 

and theories of chemistry. Based on the learning objectives, chemistry 

learning requires students to understand the concepts of chemistry. In 

his reality, not all students who take the learning process can 

understand chemistry concepts they have learned. One way to find out 

the students' understanding of chemical concepts that have been taught 

that the proper use assessment instruments. One of the instruments that 

can be used to measure students' understanding of the concept of 

learning is Two Tier Multiple Choice (TTMC). TTMC used to avoid the 

students who tend origin answered and luck in solving problems, so be 

clear whether the students already understand the concept that has 

been given. This article aims to explain how to make question  

instrument TTMC of the study literature and its use to measure 

students' understanding of the concept of the chemical material. Based 

on the results of the study of literature few studies have been done, 

TTMC assessment instruments that have been developed by several 

researchers are reliable and valid for use in measuring understanding 

of the concept of chemical materials at the level of primary school 

students to undergraduate students. 

 

Keywords:Two Tier Multiple Choice, Concept, Chemistry Material. 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam pendidikan terdapat bermacam-macam instrumen penilaian yang dapat 

dipergunakan untuk mengukur dan menilai proses dan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan terhadap peserta didik. Instrumen tersebut terdapat dua bagian, yaitu; tes dan 

nontes.Yang termasuk kelompok tes adalah tes prestasi belajar, tes intelegensi, tes bakat, dan 

tes kemampuan akademik.Sedangkan yang termasuk dalam kelompok non-tes adalah skala 

sikap, skala penilaian, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, pemeriksaan 

dokumen dan sebagainya.Instrumen yang berbentuk tes bersifat performansi maksimum 

sedang instrumen non-tes bersifat performansi tipikal. 

Salah satu bentuk tes yang digunakan untuk mengukur pemahaman konsep apakah 

siswa tersebut sudah memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru yaitu melalui 

soal dengan format pilihan ganda. Bentuk tes ini paling sering digunakan untuk mengukur 
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kemampuan siswa karena dianggap lebih praktis, mudah dan efisien. Baik guru maupun siswa 

lebih menyukai bentuk tes pilihan ganda, karena memiliki "kelebihan" dibandingkan dengan 

bentuk lain seperti uraian /essay. Bagi guru, dengan memberikan soal bentuk pilihan ganda, 

memudahkan dalam mengkoreksi karena pastinya lebih cepat dan efisien. Sedangkan bagi 

siswa, soal pilihan ganda lebih "diminati" alasannya ialah lebih efisien dan jawaban dapat 

diprediksi, sehingga jika tidak tahu jawabannya, mereka dapat menebak-nebak dari pilihan 

yang sudah ada melalui metode kancing baju dan sebagainya sehingga jika "beruntung" maka 

jawaban yang dipilih dapat benar/sesuai. 

Dalam tulisan ini akan dijelaskan tentang instrumen yang digunakan sebagai alat 

untuk mengukur pemahaman konsep siswa pada materi kimia, yaitu instrumen penilaian 

TTMC. Instrument ini digunakanuntuk menghindaripara siswa yang cenderung main asal 

menjawab dan untung-untungan dalam menyelesaikan soal, sehingga dapat diketahui dengan 

jelas apakah siswa benar – benar sudah paham akan konsep yang telah diberikan. TTMC 

adalah bentuk pertanyaan yang lebih canggih dari pertanyaan pilihan ganda.Tingkat pertama 

menyerupai pilihan ganda tradisional yang biasanya berkaitan dengan pernyataan 

pengetahuan.Tingkat kedua menyerupai format dari soal pilihan ganda tradisional tetapi 

menekankan pada pemikiran tingkat tinggi dan keterampilan dalam memberikan alasan. 

Menurut Tuysuz (dalam Nailul Maunah, Wasis 2014) kelebihan TTMC dibandingkan dengan 

multiple choice konvensional adalah mengurangi kesalahan dalam pengukuran, multiple 

choice konvensional dengan lima pilihan jawaban memiliki kesempatan menjawab benar 

dengan menebak sebesar 20%, sehingga kebanyakan siswa belajar teknik menebak jawaban 

bukan pada materinya, siswa dapat menjawab dengan benar tanpa perlu mengetahui 

alasannya. Adanya penebakan jawaban menunjukkan kesalahan dalam pengukuran penilaian. 

Pertanyaan pada TTMCbernilai benar jika kedua tingkat dalam soal dijawab dengan benar, 

sehingga kesempatan untuk menjawab dengan menebak (acak) adalah 4%. Kelebihan lainnya 

adalah TTMCberada pada level kognitif tinggi. Bentuk tes ini memiliki kelemahan, yaitu 

terbatasnya kebebasan mengungkapkan alasan di luar yang tersedia dan kemungkinan pilihan 

alasan yang hanya spekulatif. Jadi, instrumen soal/tes yang dikembangkan merupakan pilihan 

ganda dengan alasan setengah terbuka, yakni pada tingkat pertama berisi jawaban dan pada 

tingkat kedua alasan mengapa memilih jawaban tersebut dan disediakan tempat kosong pada 

pilihan alasan yang diharapkan siswa memiliki kebebasan untuk mengungkapkan alasan 

selain yang disediakan. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan siswa merasa tidak setuju 

dengan semua pilihan alasan yang telah tersedia, sehingga dia ingin mengungkapkan dengan 

bahasanya sendiri atau menambahkan pilihan yang telah dipilih untuk memantapkan alasan. 

Penelitian tentang instrumen penilaian TTMC ini telah dikembangkan dan digunakan 

untuk mengetahui pemahaman konsep siswa bukan hanya pada materi kimia tetapi juga telah 

digunakan pada ilmu sains lainnya seperti biologi dan fisika. 

 

METODE PENELITIAN 
Tulisan  ini merupakan hasil studi literatur. Penulis membaca beberapa jurnal yang 

terkait dengan instrumen TTMC. Dari 12 jurnal dan 1 skripsi yang telah dibaca, dipilih 4 

jurnal yang berkaitan dengan  materi kimia dan mewakili setiap tingkatan dimulai dari siswa 

pendidikan dasar sampai mahasiswa. Kemudian data yang didapat dari lima jurnal dijadikan 

ke dalam satu jurnal yang akan membahas bagaimana proses pembuatan dan penggunaan 

instrumen TTMC pada materi kimia yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu. 

Selanjutnya akan ditarik kesimpulan apakah instrumen TTMCyang telah dikembangkan dan 

digunakan benar – benar dapat mengukur pemahaman konsep siswa pada materi kimia. 
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PEMBAHASAN 

Penelitian sebelumya yang menjelaskan tentang instrument TTMC adalah penelitian 

yang dilakukan  oleh Nahadi, Wiwi Siswaningsih, dkk (2014) berjudul pengembangan tes 

diagnostic two tier dan manfaatnya dalam mengukur konsepsi siswa SMA menjelaskan 

tentang bagaimana dia mengembangkan instrument two tier dalam bentuk soal kimia pada 

materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Penelitian ini dilaksanakan di keas XI salah satu 

SMA di kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode Research 

and Development yang terdiri dari tiga tahap yaitu: pertama studi pendahuluan yang bercerita 

tentang pembuatan soal essay dilengkapi dengan wawancara. Kedua, pengembangan model 

soal pilihan ganda beralasan berdasarkan jawaban soal essay yang telah dibuat diawal dan 

ketiga adalah uji model yaitu mengujicobakan soal yang telah dibuat tadi kepada 

siswa.Peneliti membuat soal sebanyak 30 soal yang setelah diuji validitas, reliabilitas dan 

daya pembedanya ada 12 soal yang dianggap telah memenuhi kategori sebagai soal yang 

baik.Namun dilihat dari indeks pengecohnya butir soal tersebut masih memerlukan 

perbaikan.Setelah soal diberikan kepada siswa, berdasarkan hasil analisis terhadap pola 

jawaban siswa pada setiap butir soal dapat diketahui bahwa ada siswa yang telah memahami, 

tidak memahami bahkan ada siswa yang mengalami miskonsepsi.Pada umumnya siswa 

mengalami kesulitan pada teori/konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan dibandingkan 

dengan soal hitungan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh proses pembelajaran yang 

diterima oleh siswa, yang lebih menekankan pada aplikasi hitungan daripada 

konsep/teori.Berdasarkan hasil analisis pola jawaban siswa, sebagian besar siswa mengalami 

kesulitan pada konsep hubungan antara pH dengan kelarutan.Adapun kesulitan tersebut dapat 

disebabkan oleh miskonsepsi yang terjadi ataupun karena siswa tidak memahami konsep 

tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa instrument yang diembangkan belum bisa mengukur 

pemahaman konsep siswa, akan tetapi bisa memberikan informasi bahwa ada siswa banyak 

ang mengalami miskonsepsi. 

Penelitian berikutnya yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amry, Urwatil 

Wutsqo, dkk (2016) dengan judul pengembangan instrumen tes diagnostik Two Tier pada 

materi kimia asam basa. Alasan peneliti mengembangkan instrument ini karena menurut 

beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum menguasai 

konsep dasar, termasuk konsep asam basa sehingga terjadi miskonsepsi pada siswa. Adapun 

aspek yang materi yang akan dikembangkan meiputi aspek karakteristik larutan asam basa, 

perkembangan teori asam basa, kekuatan asam basa, reaksi netralisasi dan larutan asam basa 

sebagai larutan elektrolit dan non elektrolit. Penelitian ini menggunakan metode Plomp yang 

terdiri dari lima tahap yaitu: (1) investigasi awal yaitu menganalisa masalah yang sering 

dialami siswa pada materi asam basa, (2) desain, pada tahap ini peneliti melalui tiga tahap 

yaitu: tes terbuka, penyusunan soal pilihan ganda beralasan dan penyusunan tes diagnostic 

two-tier pilihan ganda asam basa, (3) realisasi, pada tahap ini yang dilakukan yaitu 

mengembangkan soal asam basa sebanyak 17 soal yang terdiri dari dua bagian, pertama (first 

tier) berupa pilihan jawaban terdiri dari 3-4 pilihan, sedangkan (second tier) berupa pilihan 

alasan atas jawaban yang diberikan, (4) tes, evaluasi dan revisi, menghasilkan 16 soal yang 

memiliki validitas tinggi, (5) implementasi, pada fase ini tidak dilakukan karena hanya 

bertujuan untuk mengembangkan tes Two Tier pada materi asam basa. Berikut adalah contoh 

soal two-tier asam basa hasil pengembangan aspek kekuatan asam basa: 
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Perhatikan tabel dibawah ini! 

Asam pH Ka 

HCl 

0,0001M 

4 10
7
 

CH3COOH 

0,1M 

2,89 1,8 x 10
-

5
 

HNO2 

0,01M 

3,34 4,6 x 10
-

4
 

 

Berdasarkan tabel diatas, urutan kekuatan asam yang benar adalah: 

a. CH3COOH>HNO2>HCl 

b. HNO2> HCl >CH3COOH  

c. HCl> HNO2> CH3COOH 

d. HNO2> CH3COOH>HCl 

Alasan: 

1. Semakin tinggi nilai pH, maka semakin asam karena pH mempengaruhi kekuatan asam 

2. Semakin rendah nilai pH, maka semakin kuat asamnya karena pH mempengaruhi kekuatan 

asam 

3. Semakin besar Ka, maka akan semakin basa karena nilai Ka berbandng lurus dengan 

kekuatan basa. 

4. Semakin rendah nilai pH, maka semakin asam karena pH menunjukkan konsentrasi ion H
+
 

di dalam larutan, 

5. Harga Ka menunjukkan kemampuan suatu asam untuk terionisasi. Semakin besar harga Ka 

semakin kuat asamnya. 

6. Alasan lain 

Pada pilihan jawaban soal di atas,diberikan satu jawaban benar yaitu C dan satu 

jawaban A yang mengarah ke miskonsepsi pilihan A dan dua pilihan pengecoh. Sedangkan 

pada bagian alasan jawaban benar no 5 dan distractor nomor 2. 

Contoh soal two-tier asam basa hasil pengembangan aspek larutan asam basa sebagai larutan 

elektrolit: 

Perhatikan larutan basa di bawah ini! 

i. Larutan NaOH 

ii. Larutan NH3 

iii. Larutan LiOH 

iv. Larutan N2H4 

Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik adalah: 

a. i dan iii 

b. ii dan iv 

c. i, ii, iii, dan iv 

Alasan: 

1. Jika dilarutkan dalam air, seluruh basadapat menghasilkan ion – ion yang dapat 

bergerakbebas dalam larutan 

2. Basa kuat tidak menghantarkan arus listrik, karena memiliki kekuatan ikatan kovalen lebih 

kuat dari basa lemah 

3. Basa kuat menghantarkan arus listrik karena memiliki ikatan kovalen lebih kuat dari basa 

lemah. 

4. Alasan lain: 
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Pada pilihan jawaban soal di atas,diberikan satu jawaban benar yaitu pilihan C dan 

satu pilihan jawaban yang mengarah ke  miskonsepsi yaitu jawaban A, sedangkan pada 

bagian alasan jawaban benar no 1 dan distraktor nomor 2. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan ini diperoleh simpulan yaitu tes diagnostic TTMC pada materi asam basa 

yang dikembangkan secara keseluruhan termasuk kedalam kategori soal yang baik ditinjau 

dari validitas dan reliabilitas. 

 Selanjutnya ada juga penelitian dari luar yang telah dilakukan oleh Mutlu, Ayfer, dkk 

(2015) tentang pengembangan tes diagnostik two tier yang bertujuan untuk mengembangkan 

tes diagnostic two tier yang valid dan reliabel untuk menilai pemahaman mahasiswa dari 

beberapa konsep dalam konteks kuliah umum sarjana yaitu termokimia, kinetika kimia, 

kesetimbangan kimia, asam basa dan elektrokimia. Pengembangan instrumen two tier ini 

berdasarkan metode yang dijelaskan oleh Treagust (1988). Proses pengembangan instrument 

dilakukan pada tiga tahap yang didalamnya terdapat sepuluh langkah yang harus dilakukan. 

Pertama sekali menentukan isi, misalnya dalam materi termokimia ada beberapa indikator 

yang harus dicapai oleh siswa,contohnya: siswa mampu menjelaskan tentang entalpi reaksi, 

mampu menghitung entalpi reaksi, bisa menjelaskan tentang reaksi endoterm, bisa 

membandingkan perbedaan entalpi reaksi yang menggunakan calorimeter dan bisa 

menjelaskan ikatan kimia.  

 

 
 

Gambar 1: skema proses pengembangan instrument two tier menggunakan metode Treagust 

(1988) 

 

Dalam penelitian pengembangan ini, analisis tiap soal dilakukan untuk 

mengidentifikasi perbedaan dan kesulitan item soal. Setelah melalui semua tahapan 

berdasarkan model Treagust (1988), dari 46 soal yang telah dibuat ada dua soal yang tidak 

terpakai karena bernilai negatif berdasarkan data yang diperoleh menggunakan program 

statistik SPSS. Jadi bisa disimpulkan bahawa instrumen two tier yang dikembangkan bisa 

digunakan dan valid untuk mengidentifikasi pemahaman konseptual mahasiswa pada materi 

kimia yang telah ditentukan di awal. 

 Penelitian lain dari luar negeri yang telah dilakukan tentang TTMC yaitu penelitian 

oleh Bayrak, Beyza Karadeniz (2013) tentang penggunaan instrument two tier yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi pemahaman konsep siswa sekolah dasar dan konsepsi alternatif pada 

materi asam basa. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dimana pesertanya adalah 

siswa kelas delapan sebanyak 56 orang siswa yang menempuh pendidikan dasar negeri di 
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Istanbul, Turki pada tahun akademik 2009-2010.Data untuk penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan skala pemahaman konsep yang digunakan dalam materi asam dan 

basa.Sebanyak 32 pertanyaan disusun berdasarkan kesalahpahaman yang didentifikasi dalam 

literatur. Adapun kriteria penilaian skala ini terdiri dari tes dignostik yang dirancang untuk 

mengukur pemahaman diantara siswa mengenai asam basa dan untuk mengidentifikasi cara – 

cara mereka berpikir dengan                 alasan – alasannya. Item pada skala terdiri dari dua 

bagian, yang pertama bertujuan mengidentifikasi konsepsi alternatif dan bagian kedua 

bertujuan untuk mengidentifikasi cara berpikir yang menyebabkan konsepsi alternatif ini. 

Kedua bagian pertanyaan ini adalah pilhan ganda dan hanya mempunyai satu jawaban yang 

tepat.Hasil dari penerapan penilaian skala ini diperoleh 15 item soal yang kemudian 

diterapakan ke peserta penelitian.Selanjutnya digunakan analisis data tes diagnostik untuk 

mengukur tingkat pemahaman konsep dan mengidentifikasi kesalahpahaman.Data pertama 

sekali dianalisis melalui tabulasi jawaban dari setiap pertanyaan dan persentase alasan siswa 

memilih jawaban.Kemudian, kombinasi dari keduanya dianalisis dan dibandingkan.Salah satu 

temuan yang penting adalah bahwa persentase jawaban yang benar untuk tingkat kedua lebih 

rendah dari persentase jawaban yang benar untuk timgkat pertama.Hasil temuan ini bisa 

dilihat pada tabel berikut. 

 

 
 

Hasil ini menunjukkan bahwa siswa lebih berhasil dalam menemukan jawaban tingkat 

pertama dari pertanyaan, tapi  kurang begitu baik dalam menyatakan alasan jawaban yang 

benar di tingkat keduanya. Ini menunjukkan bahwa mereka belajar tidak bermakna, tetapi 

dangkal dan masih berupa hafalan belajar.Dalam beberapa pertanyaan siswa mengetahui 

jawaban yang benar, tetapi mereka tidak tahu mengapa ini benar.Dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman konsep siswa pada materi asam basa ini masih rendah padahal materi ini sangat 

penting dalam pelajaran kimia untuk pendidikan dasar dan menengah karena konsep ini saling 

berkaitan dengan materi lainnya. 

 

KESIMPULAN 

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan, instrumen two tier multiple 

choice yang dikembangkan dapat dikembangkan dengan berbagai metode seperti Research 

and Development, metode Plomp dan metode Treagust. Instrumen TTMC dinyatak layak dan 

memenuhi kriteria sebagai soal yang baik apabila telah mengikuti langkah – langkah yang 

dijelaskan dari metode yang telah dipilih dan akan digunakan untuk mengembangkan 

instrumen. Instrumen TTMC bisa dikembangkan pada materi kimia dimulai dari tingkat dasar 

sampai mahasiswa. 
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ABSTRACT 

Penelitian ini untuk meningkatkan aktivitas belajar  pada pokok 

bahasan Kimia Unsur SMA dengan menerapkan permainan Teka Teki 

Silang (TTS). Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang dilakukan sebanyak dua siklus, dengan melakukan perlakuan 

yang sama antara kedua siklus tersebut.Dari hasil evaluasi akhir 

menggunakan TTS yang dibuat oleh kelompok dan Guru diperoleh 

data bahwa terjadinya peningkatan hasil belajar siswa yaitu dari 

siklus I sebesar 55,6 % meningkat sebesar 72,2 % pada siklus II. 

Berdasarkan pembelajaran permainan TTS dapat mengasah 

kognitifitas, kreatifitas dan inovasi siswa sehingga lebih aktif. 

 

Kata Kunci : TTS, Aktivitas belajar, Kimia Unsur 

 

 

PENDAHULUAN 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat berhasil dengan maksimal tanpa 

didukung oleh adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Peluang yang dibawa KTSP 

memberikan keleluasaan kepada guru sebagai pengembang kurikulum dalam tatanan kelas 

juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena keterbatasan kemampuan guru. 

Keterbatasan kemampuan guru itu berdampak pada munculnya sikap intuitif dan spekulatif 

dalam menggunakan strategi pembelajaran. Kondisi ini berakibat pada rendahnya hasil 

evaluasi belajar siswa. 

Berdasarkan pengalaman selama pembelajaran pada pokok bahasan kimia unsur 

ditemukan banyak siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Kecenderungan siswa 

senang ngobrol dengan temannya atau asik dengan kegiatannya sendiri dari pada 

memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Hal ini terjadi Karena guru belum 

memfasilitasi siswa untuk belajar aktif di dalam kelas. 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada penelitian ini 

dengan menerapkan Permainan Teka Teki Silang (TTS). Dengan diterapkan Permainan Teka 

Teki Silang (TTS) ini siswa terlibat belajar secara aktif dan kreatif (Rantika). 

 

KAJIAN LITERATUR 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar 

sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas 

merupakan aktivitas mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan (Martinis 

Yamin, 2007: 75). Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi 

belajar mengajar (Sadiman, 2006: 96). 
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Pembelajaran belangsung ketika siswa mampu memberikan umpan balik terhadap 

guru. Sadiman (2006: 100) menyatakan bahwa aktivitas belajar merupakan aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar keduanya saling berkaitan. Oemar 

Hamalik (2009: 179) menyatakan bahwa aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran.   

Aktivitas belajar dapat terwujud apabila siswa terlibat belajar secara aktif. Martinis 

Yamin (2007: 82) mendefinisikan belajar aktif sebagai usaha manusia untuk membangun 

pengetahuan dalam dirinya. Pembelajaran akan menghasilkan suatu perubahan dan 

peningkatan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan pada diri siswa. Siswa mampu 

menggali kemampuannya dengan rasa ingin tahunya sehingga interaksi yang terjadi akan 

menjadi pengalaman dan keinginan untuk mengetahui sesuatu yang baru. 

Aktivitas belajar dapat disimpulkan suatu kegiatan atau tindakan baik fisik maupun 

mental yang dilakukan oleh individu untuk membangun pengetahuan dan ketrampilan dalam 

diri dalam kegiatan pembelajaran. Aktivitas belajar akan menjadikan pembelajaran yang 

efektif. Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan dan ketrampilan saja. Namun, guru 

harus mampu membawa siswa untuk aktif dalam belajar. 

Model pembelajaran kooperatif mempunyai banyak sekali variasi. Salah satu di 

antaranya adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments). 

Dalam TGT siswa memainkan permainan-permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk 

memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam 

bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kadang-

kadang dapat juga diselingi dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok (identitas 

kelompok mereka). 

Salah satu permainan dalam TGT dapat berupa teka-teki silang. Pada prinsipnya 

permainan ini harus memungkinkan semua siswa dari semua tingkat kemampuan 

(kepandaian) untuk menyumbangkan poin bagi kelompoknya. Soal sulit untuk anak pintar, 

dan soal yang lebih mudah untuk anak yang kurang pintar. Hal ini dimaksudkan agar semua 

anak mempunyai kemungkinan memberi skor bagi kelompoknya. Permainan yang dikemas 

dalam bentuk turnamen ini dapat berperan sebagai penilaian alternatif atau dapat pula sebagai 

review materi pembelajaran. 

Langkah-langkah permainan teka-teki silang kimia : 

Siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa secara heterogen. 

Lembaran TTS dibagikan pada tiap kelompok, dan guru menjelaskan aturan permainannya. 

Setiap kelompok harus bekerja sama untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan guru. Setiap anggota kelompok dituntut harus 

bermain dengan sportif, maka pada saat waktu yang ditentukan telah habis, maka setiap 

kelompok harus berhenti mengerjakannya. Perwakilan setiap kelompok membacakan jawaban 

kelompoknya masing-masing. Guru bersama-sama dengan siswa membahas TTS tersebut. 

Pada akhir dari permainan ini, kelompok yang mempunyai skor tertinggi diberikan 

penghargaan yaitu berhak membuat beberapa soal dalam bentuk TTS yang akan diujikannya 

kepada kelompok lainnya. Dengan demikian setiap kelompok menjadi termotivasi untuk 

menjadi kelompok pemenang.  

Kelebihan dari permainan ini : 

1. Dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

2.  Meningkatkan kerjasama dalam kelompok 

3.  Tidak membosankan 

4.  Menimbulkan sikap sportif dalam permainan 

Kekurangan dari permainan ini : 

1.  Siswa yang sifatnya tertutup, akan mengalami masalah 

http://fromlearningtoteaching.blogspot.com/
http://fromlearningtoteaching.blogspot.com/
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2.  Siswa yang kurang memahami prinsip permainan akan menganggap ini hanya sebatas       

permainan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini meliputi penyajian materi pembelajaran dengan penerapan permaianan 

teka teki silang dengan membandingkan hasil evaluasi belajar siswa yang menggunakan teka 

teki silang yang dibuat kelompok dan teka teki silang yang dibuat oleh guru. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah One Shot Case Study, yaitu sebuah 

penelitian yang dilakukan tanpa adanya kelompok pembanding dan juga test awal.   Dengan 

metode ini tujuan penelitian cukup sederhana yaitu ingin mengetahui effek dari perlakuan 

yang diberikan pada kelompok tanpa mengindahkan pengaruh faktor lain (Arikunto,2003). 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, dimana tahap pelaksanaan 

penelitian ini meliputi penyajian pembelajaran dengan membuat teka teki silang dan hasil 

belajar siswa pada pelajaran kimia unsur. 

Penelitian dilaksanakan dua siklus yaitu siklus satu membahas tentang kelimpahan 

unsur-unsur utama dan transisi di alam dan produk yang mengandung unsur tersebut untuk 

dua kali pertemuan, siklus kedua tentang kecenderungan sifat fisik dan kimia unsur utama dan 

unsur transisi (titik didih, titik leleh, kekerasan, warna,  kelarutan, kereaktifan, dan sifat 

khusus lainnya). Perlakuan untuk setiap siklus adalah sama. 

Skema dari One-Shot Case Study adalah sebagai berikut : 

Treatment    Postest 

 

 

Dimana : 

X =  Perlakuan penerapan permainan teka teki silang 

Y =  Test hasil belajar siswa. 

Instrument Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes. Melalui 

penerapan permainan teka teki silang pada akhir pembelajaran dilakukan tes hasil belajar. 

Instrumen tes hasil belajar disusun berdasarkan indikator dari materi ajar. Sedangkan 

instrumen tes berupa test objektif atau pilihan ganda. 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dari penelitian yang diperoleh dari tes hasil belajar kepada 

siswa setiap akhir siklus. Pelaksanaan tes hasil belajar siswa di dalam kelas dibantu oleh 

teman sejawat untuk mengawasi dan memeriksa hasil belajar siswa yang dilakukan setiap 

akhir siklus.Hasil belajar atau tes yang dilakukan setelah penyampaian materi untuk setiap 

akhir siklus. 

Pemberian treatment (perlakuan) kepada siswa SMAN 8 Pekanbaru kelas XII IPA telah 

dilakukan permainan teka teki silang. 

Adapun tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran ini dilakukan dengan dua siklus: 

1. Siklus I 

Pertemuan pertama guru menjelaskan cara membuat teka teki silang. Siswa berdiskusi 

dengan kelompok membuat teka teki silang tentang kelimpahan unsur-unsur. Siswa 

mempresentasikan hasil teka teki silang yang dibuat untuk setiap kelompok di depan kelas 

Pertemuan kedua guru memberitahu kepada siswa bahwa  teka teki silang yang telah 

dibuat ditukar antar kelompok. Siswa berdiskusi dengan kelompok menjawab teka teki silang 

yang dibuat kelompok lain. Siswa mempresentasikan hasil teka teki silang yang jawab untuk 

setiap kelompok di depan kelas.  

X                                                             Y 
          

Y      Y     
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2. Siklus II   

Guru menjelaskan materi pengantar sifat fisik dan sifat kimia suatu unsur. Siswa duduk 

dikelompoknya masing-masing. Guru memberikan Teka teki silang yang telah dibuatnya 

kepada tiap kelompok.Siswa berdiskusi dengan kelompok menjawab teka teki silang tentang 

sifat fisik dan sifat kimia unsur. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif terhadap hasil 

belajar dengan pemberian tes. Analisis ini bertujuan untuk melakukan tindakan perbaikan 

yang dilakukan pada siklus selanjutnya. Tes hasil belajar kimia diukur melalui tes objektif, 

kemudian skor diberi nilai rentang skala 1 – 100. Pengskoran tes pilihan ganda menggunakan 

rumus Arief, dkk. (1988:265) yaitu : 

S = JB  x 100 

       JS 

Keterangan : 

S  = Skor 

JB = Jumlah betul 

JS = Jumlah salah 

Indikator keberhasilan tindakan terhadap peningkatan hasil belajar siswa dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Membandingkan tingkat keberhasilan siswa dari satu siklus ke siklus 

berikutnya,keberhasilan tindakan pada siklus I diketahui dengan membandingkan nilai 

minimal 85 dan observasi kolaborator keberhasilan tindakan pada siklus II. 

b. Indikator kriteria keberhasilan tindakan ditentukan oleh peneliti, dengan kriteria apabila 

siswa menunjukan hasil belajar diatas nilai 85 dan peningkatan hasil belajar secara 

kelompok ditetapkan apabila dari jumlah siswa satu kelas lebih dari 70 % mendapat nilai 

minimal 85. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian Siklus I 

Proses pembelajaran dengan penerapan permainan teka teki silang dengan mengikuti 

sintaks pembuatan teka teki silang. Sehingga hasil pembelajaran yang diperoleh siswa 

diyakini merupakan hasil dari pembelajaran penelitian tindakan kelas. 

Pembelajaran ini dilaksanakan dengan dua siklus untuk lima kali pertemuan. Dimana 

satu kali pertemuan terdiri dari dua jam pelajaran. Siklus pertama yang diajarkan adalah 

kelimpahan unsur-unsur di alam dengan penerapan permainan teka teki silang.indikator yang 

harus dicapai oleh siswa terdiri dari dua indikator diantaranya indikator pertama adalah 

keberadaan unsure-unsur utama yang ada di alam terutama di Indonesia dan indikator kedua 

adalah mengidentifikasi produk-produk yang mengandung unsure - unsur tersebut. 

Pembelajaran pada siklus pertama di awali dengan memberikan motivasi pada siswa 

dengan menayangkan gambar besi yang terdapat di alam. Siswa disuruh memberikan 

pendapat dan argumen mereka tentang gambar tersebut. Guru membagi siswa menjadi 6 

kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Kemudian guru menjelaskan 

teknik pembuatan teka teki silang. 

Siswa mendiskusikan perkelompok tentang kelimpahan unsur-unsur di alam dan 

diawasi serta dibimbing oleh guru. Siswa membuat ringkasan hasil diskusi dalam bentuk teka 

teki silang dengan bentuk yang sangat menarik dilengkapi dengan warna yang mereka sukai. 

Mereka dengan bebas mengaktualisasikannya dalam bentuk yang menarik. 

Teka teki silang yang dibuat, ditukar antar kelompoknya. Siswa mempresentasikan 

hasil jawaban teka teki silang di depan kelas dan memberikan kesimpulan terhadap hasil 
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diskusinya. Setelah itu guru menyimpulkan tujuan pembelajaran serta memberikan reward 

kepada kelompok yang terbaik, Terakhir guru memberikan postest. 

Pembelajaran dengan penerapan permainan teka teki silang ini telah memberikn 

suasana yang baru bagi siswa. Siswa lebih aktif dan tidak menonton.Mereka memiliki potensi 

yang perlu dikembangkan. Hal ini terbukti dari hasil teka teki silang mereka yang penjabaran 

materi yang mereka buat lebih luas. Mereka bebas berexplorasi dengan menggunakan warna-

warna serta gambar yang menarik dan disukai oleh mereka. 

Siswa lebih mudah memahami tentang materi yang terlalu banyak teori, siswa lebih 

aktif, kreatif dan kemampuan berkomunikasi mereka agak lebih baik dari sebelumnya. 

Data observasi yang diperoleh dari hasil tes belajar siklus I pada kelas XII IPA  

semester ganjil dengan tes tertulis melalui tes pilihan ganda berjumlah 20 soal. Hasil belajar 

yang diperoleh siswa pada siklus I yang diberikan oleh guru adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. 

Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I 

 

N

O 

 

Nilai siswa membuat teka teki silang 

 

 

Kategori 

Nilai 

 

Jumlah 

siswa 

% 

Ketuntasa

n individu 

% Siswa 

yang tuntas  

1 95 – 100  12   33,3   55,6 % 

2 85 – 94  8   22,3  

3 80 – 84  12   33,3   

4 0 – 79  4   11,1  

Ketercapaian pada siklus I diketahui bahwa prestasi belajar kognitif siswa belum 

mencapai target. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan pada siklus II supaya terjadi 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa. 

Hasil Penelitian Siklus II 

Pembelajaran pada siklus kedua pada pertemuan pertama adalah menjelaskan sifat 

fisik dan sifat kimia suatu unsur. Pertemuan pertama dimulai dengan memotivasi siswa 

dengan menayangkan tabel sifat fisik dan sifat kimia salah satu unsur. 

Kemudian guru memberikan teka teki silang kepada setiap kelompok. Siswa 

mendiskusikan hasil teka teki silang dan mempresentasikan. Masih adanya siswa 

berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. 

Untuk mengatasi kelemahan ini,guru membimbing dengan baik siswa yang mempunyai 

kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada 

siswa yang lain. 

Pertemuan kedua,guru memberikan postest.Hasil belajar siswa setelah menggunakan 

teka teki silang yang di buat oleh guru : 

Tabel 2. 

 Perbandingan Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I dan Siklus II 

 

N 

O 

Nilai setelah penerapan permainan teka teki silang 

 

Kategori 

Nilai 

Siklus I Siklus II 

Jumlah 

siswa 

% KI % Ketuntasan Jumlah 

siswa 

% KI % Ketuntasan 

1 95 – 100 12  33,3  55,6 % 16 44,4   

 

72,2 % 
2 85 – 94 8  22,3 10 27,8  

3 80 – 84 12  33,3   5 13,9  

4 0 – 79 4  11,1 5 13,9  
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Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa aspek kognitif yang sebelumnya tidak memenuhi target 

pada siklus I telah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 72,2% pada  siklus II.  

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap keaktifan siswa belajar kimia unsur 

siswa kelas XII IPA  dapat disimpulkan : 

1. Nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat secara signifikan dengan menerapkan 

permainan teka teki silang. 

2. Dengan penerapan permainan teka teki silang, guru akan lebih mudah menyajikan materi 

pembelajaran yang sifatnya teori. Sedangkan siswa akan lebih aktif dan kreatif. 
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ABSTRACT 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar reaksi 

reduksi dan oksidasi di MAN pada pembelajaran Index Card Match. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan dua 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dipilih 

berdasarkan tes homogenitas dari kelas yang ada dan dilakukan 

pretest dan postest.  Hasil penelitian dari analisis diperoleh 

kesimpulan bahwa pembelajaran Index Card Match yang diterapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa, hal ini dapat dilihat 

dari analisis data uji hipotesis mengalami peningkatan hasil belajar 

siswa sesudah pembelajaran Index Card Match.Persentase 

peningkatan hasil belajar kimia siswa sebesar 25,33%. Dari hasil 

analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nihil ditolak 

dengan demikian hipotesis alternatif diterima. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran, Index Card Math, Hasil Belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Belajar merupakan interaksi antara keadaan internal dan proses kognitif siswa dengan 

lingkungan, dimana proses kognitif tersebut menghasilkan suatu hasil belajar. Hasil belajar 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tingkatan kesukaran pelajaran 

(Dimyati dan Mudjiono 1999). 

Faktor lain yang dapat berpengaruh pada hasil belajar adalah keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. Keaktifan tersebut meliputi aktivitas memperhatikan, membaca, menggambar, 

mendengarkan, menulis, bertanya dan sebagainya (Soetopo, 2005). 

Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di SMA/MA adalah pelajaran 

kimia. Ilmu kimia ini sangat penting dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran 

kimia merupakan salah satu pelajaran yang masih dianggap sulit bagi kebanyakan siswa 

sekolah menengah, sehingga mengakibatkan beban bagi siswa yang mempelajarinya. 

Kesulitan mempelajari kimia ini terkait dengan ciri-ciri ilmu kimia itu sendiri, yaitu (1) 

Sebagian besar ilmu kimia bersifat abstrak, (2) Merupakan penyederhanaan dari yang 

sebenarnya, (3) Berurutan dan berkembang dengan cepat, (4) Tidak hanya sekedar 

memecahkan soal-soal, (5) Bahan atau materi yang dipelajari sangat banyak. (Kean dan 

Middlecamp, 1985).   

Oleh karena itu seorang guru mata pelajaran kimia harus menemukan strategi atau 

metode yang tepat agar pelajaran kimia yang disampaikan dapat dipahami, dimengerti dan 

diserap dengan baik oleh siswa. Menurut Suryosubroto (2002) tugas seorang guru adalah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran suasana pembelajaran yang tepat agar potensi siswa 

dapat berkembang sehingga tujuan dari pendidikan dan pembelajaran dapat tercapai. 
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Disamping itu guru juga harus mampu menggunakan alat bantu pendidikan dan strategi yang 

efektif untuk mengarahkan siswa dalam memahami suatu konsep ilmu pengetahuan. 

Observasi selama melaksanakan PPL di MAN Kampar semester ganjil tahun pelajaran 

2007/2008, hasil belajar siswa pada pelajaran kimia belum berhasil. Hal ini terlihat dari nilai 

rata-rata siswa yang masih rendah yaitu berkisar 5,0. Sedangkan standar ketuntasan belajar 

minimal (SKBM) mata pelajaran kimia di MAN Kampar adalah 60. Artinya hasil seseorang 

siswa sudah mencapai nilai 60% atau lebih untuk kompetensi dasar tertentu maka dikatakan 

siswa tersebut berhasil. Tetapi jika seorang siswa belum mencapai nilai 60% dikatakan siswa 

tersebut belum berhasil. 

Hasil wawancara dengan salah seorang guru kimia di MAN Kampar semester genab 

tahun pelajaran 2008/2009, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa 

menjadi rendah, salah satunya adalah kurangnya interaksi antara siswa dengan guru serta 

kurangnya interaksi antara siswa dengan siswa dalam proses pembelajaran. Beberapa metoda 

pengajaran yang telah diterapkan oleh guru antara lain metoda ceramah, tanya jawab dan 

pemberian tugas, namun belum memadai untuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Siswa cenderung hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran, sehingga interaksi antara siswa dengan siswa menjadi kurang. Untuk 

memperbaiki hal tersebut perlu disusun suatu strategi dalam pembelajaran yang lebih 

memotifasi siswa dalam belajar kimia. 

Silberman (2006) menyatakan strategi pembelajaran aktif adalah strategi yang dapat 

mengajak siswa belajar secara aktif dalam proses pembelajaran yang didesain untuk 

menghidupkan kelas, kegiatan belajar yang menyenangkan dan meningkatkan keterlibatan 

secara fisik dan mental. Salah satu strategi pembelajaran aktif adalah strategi Index Card 

Match (mencocokkan pasangan). Strategi pembelajaran Index Card Match lebih menekankan 

kepada keaktifan siswa secara mental dan membangun pengetahuannya baik dalam belajar 

sendiri maupun belajar kelompok. 

Strategi pembelajaran Index Card Match memiliki tahap-tahap keterampilan yaitu 

merumuskan masalah, kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Keunggulan strategi ini 

adalah siswa dapat mengembangkan ide dan kemampuan intelektualnya, mempercepat 

pemecahan soal-soal, suasana kelas menyenangkan dan membangkitkan semangat siswa 

untuk mengeluarkan pendapat (Zaini, dkk, 2004). 

Strategi Index Card Match merupakan cara aktif yang menyenangkan untuk meninjau 

ulang materi pelajaran. Cara ini memungkinkan siswa untuk berpasangan dan memberi 

pertanyaan kuis kepada temannya (Silberman, 2006). 

Guna mengetahui apakah Strategi pembelajaran Index Card Match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul :  

“ Penerapan Strategi Pembelajaran Index Card Match (mencocokkan pasangan) Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Reaksi Reduksi Oksidasi Kelas X 

MAN Kampar.  

 

RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan Strategi pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas X MAN Kampar pada materi REDOKS? 

2. Seberapa besar pengaruh penerapan Strategi pembelajaran Index Card Match terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa Kelas X MAN Kampar pada pokok bahasan 

REDOKS. 
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TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui apakah pembelajaran dengan Strategi pembelajaran Index Card Match 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan REDOKS di kelas X 

MAN Kampar. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Strategi pembelajaran Index Card 

Match terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan REDOKS siswa kelas X MAN 

Kampar. 

 

MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi siswa, penerapan Strategi pembelajaran Index Card Match diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas X MAN Kampar pada materi REDOKS. 

2. Bagi guru, diharapkan sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran kimia di 

kelas X MAN Kampar pada materi REDOKS.  

3. Bagi sekolah, dapat dijadikan salah satu masukan untuk meningkatkan hasil belajar 

kimia. 

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan berpijak dalam rangka 

menindak lanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas. 

 

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS 

Belajar Dan Hasil Belajar 

1. Teori Belajar 

Banyak pengertian tentang belajar kita jumpai dari berbagai sumber terdapat 

perbedaan satu sama lain. Perbedaan-perbedaan tersebut terlihat pada proses belajar itu serta 

pada hasil dari proses belajar tersebut. Berikut ini ada beberapa pengertian belajar : 

a. Suatu pendapat menyatakan bahwa belajar adalah kegiatan fisik atau badaniah. 

b. Pendapat lain menyatakan bahwa belajar adalah kegiatan rohaniah (fsikis). 

c. Belajar adalah usaha memperoleh, menambah dan mengumpulkan pengetahuan.  

Pandangan ini dikenal dengan pandangan tradisional karena kegiatan belajar suatu usaha 

hanya terbatas untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dengan berbagai 

cara (Baheram, dkk, 2004). 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan sebagai hasil dari 

pembelajaran yang ditunjukkan dalam perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah 

laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lainnya yang ada pada 

individu yang belajar (Sudjana, 1996). Slameto, 2003 menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Winkel (Dalam Darsono, dkk, 2000) belajar adalah aktivitas mental atau 

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Jadi belajar 

merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan perubahan, dimana perubahan ini tidak lepas 

dari peran guru sebagai pengajar (Azizah, 2006). 
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 Teori lain tentang belajar adalah teori belajar menurut J. Bruner, yang mementingkan 

partisipasi aktif dari tiap siswa, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. 

Vygotsky juga memberikan teori belajar yang inti teorinya yaitu menekankan pada interaksi 

antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan 

sosial pembelajaran. 

 Dapat disimpulkan bahwa seorang yang belajar pengetahuan, pengalaman, tingkah 

lakunya akan berubah (perubahan bersifat konstraktif dan positif). Jadi belajar tidak hanya 

pengembangan, pembinaan intelektual, tetapi menyangkut pembentukan seluruh aspek 

kepribadian. 

 Jadi belajar itu akan membawa kepada suatu perubahan pada diri individu-individu 

yang belajar. Perubahan tersebut tidak saja terjadi perubahan pengetahuan, tetapi juga 

perubahan sikap, kecakapan, keterampilan, pengertian, harga diri, minat dan penyesuaian diri. 

Maka dapat dikatakan bahwa belajar sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, fsiko fisik untuk 

menuju ke arah perkembangan pribadi manusia seutuhnya. 

 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa melalui usaha (pengalaman dan latihan) dalam 

mempelajari pokok bahasan tertentu yang dialami atau dirancang. Hasil belajar menurut 

kamus besar bahasa indonesia (KBBI dalam Azizah, 2006) bahwa hasil belajar adalah suatu 

yang diadakan (dibuat, dijadikan) oleh usaha, sedangkan belajar adalah berusaha untuk 

memperoleh kepandaian atau ilmu. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa melalui 

usaha (pengalaman dan latihan) dalam mempelajari pokok bahasan tertentu yang dialami atau 

dirancang.  

 Keberhasilan dalam proses  pengajaran banyak dipengaruhi oleh variabel yang datang 

dari pribadi siswa sendiri, usaha guru dalam menyediakan dan menciptakan kondisi 



 

 

2081 

 

pengajaran, dan variabel lingkungan sarana yang memadai untuk tumbuhnya proses 

pengajaran. Disamping tinjauan dari segi proses, keberhasilan pengajaran dapat dilihat dari 

segi hasil. Asumsi dasar ialah proses pengajaran yang optimal memungkinkan hasil belajar 

yang optimal pula. 

 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Azizah, 2006, menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menjadi 

dua faktor yaitu faktor internal (dari dalam individu) dan faktor eksternal (dari luar individu). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor metode mengajar. Metode 

mengajar sangat mempengaruhi belajar, metode mengajar guru yang kurang baik akan 

mempengaruhi belajar siswa yang kurang baik pula. 

 Sudjana (1996) menyatakan ada tiga unsur dalam kualitas pengajaran yang 

berpengaruh pada hasil belajar siswa, yakni kompetensi guru, karakteristik kelas dan 

karakteristik sekolah. Berkaitan dengan kompetensi guru, yang merupakan salah satu unsur 

yang mempengaruhi kualitas belajar, maka dalam pembelajaran guru harus pandai-pandai 

memilih pendekatan atau metode mengajar yang sesuai dengan isi materi pelajaran. Metode 

tersebut harus benar-benar sesuai dengan materi, efektif dan efisien. 

 

C. Strategi pembelajaran Index Card Match 

Proses belajar-mengajar yang baik akan tercipta apabila guru menggunakan strategi 

yang sesuai untuk mencapai tujuan pengajaran yang maksimal. Pembelajaran adalah kegiatan 

guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif 

yang menekankan pada penyediaan sumber belajar (Dimyati dan Mudjiono, 1999). 

Nasution (1995) mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah pendekatan umum 

dalam mengajar yang memberi petunjuk tentang cara-cara mengajarkan tiap mata pelajaran 

dengan menggunakan alat-alat pembelajaran. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran 

yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif, dimana siswa yang mendominasi aktifitas 

pembelajaran. Dengan pembelajaran aktif, mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk 

menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan 

apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata 

(Zaini, dkk, 2004). 
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Salah satu pembelajaran aktif adalah strategi Index Card Match. Strategi Index Card 

Match adalah suatu strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif, 

dimana siswa turut serta dalam semua proses pembelajaran. Strategi pembelajaran Index Card 

Match adalah strategi yang cukup menyenangkan yang digunukan untuk mengulangi materi 

yang diberikan sebelumnya. Namun demikian, materi barupun tetap bisa diajarkan dengan 

strategi ini dengan catatan siswa diberi tugas untuk mempelajari topik yang akan diajarkan 

terlebih dahulu, sehingga ketika mereka masuk kelas mereka sudah memiliki bekal 

pengetahuan. 

Strategi pembelajaran Index Card Match merupakan suatu strategi yang menjadikan 

siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran Index Card Match 

menggerakkan siswa agar aktif dalam menjawab pertanyaan yang dituliskan pada kertas dan 

mencocokkannya dengan jawaban yang telah ada pada kertas yang lain. Dengan 

menggunakan Strategi pembelajaran Index Card Match dapat membantu melatih siswa untuk 

lebih aktif sehingga siswa lebih mudah untuk memahami dan mengingat kembali materi yang 

telah mereka terima (Zaini, dkk, 2004).   

Strategi Index Card Match merupakan cara aktif yang menyenangkan untuk meninjau 

ulang materi pelajaran. Cara ini memungkinkan siswa untuk berpasangan dan memberi 

pertanyaan kuis kepada temannya (Silberman, 2006). 

Belajar aktif sangat diperlukan oleh siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang 

maksimum. Ketika siswa pasif atau hanya menerima dari guru, ada kecendrungan untuk 

melupakan apa yang telah diberikan. Siswa yang aktif dalam pembelajaran akan lebih kuat 

ingatannya terhadap materi yang diberikan dibandingkan siswa yang tidak aktif. Pernyataan 

ini diperkuat oleh Zaini, dkk (2004) yang menyatakan belajar aktif adalah salah satu cara 

untuk mengikat informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak. Otak perlu 

beberapa langkah untuk menyimpan informasi. Langkah-langkah itu biasanya berupa 

pengulangan informasi, mempertanyakan informasi, dan mengajukan informasi kepada orang 

lain. 

 Zaini, dkk (2004) strategi Index Card Match secara umum memiliki langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a Membuat potongan-potongan kertas sebanyak siswa yang ada dalam kelas. 

b. Potongan-potogan kertas tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama. 

c. Pada separoh bagian ditulis pertanyaan materi. Pada separoh kertas yang lain,ditulis 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

e. Siswa diminta agar berbaris di depan kelas membentuk 2 barisan. 

f. Setiap siswa diberi satu kertas, sehingga separoh siswa akan mendapat soal dan 

separoh lagi akan mendapat jawaban. 

g. Siswa diminta menemukan pasangan mereka, jika sudah ada yang menemukan 

pasangan , minta mereka duduk berpasangan. 

h. Pasangan akan diacak untuk membacakan soal dan menjawab pertanyaan mereka ke 

depan kelas secara terperinci. 

i. Akhiri proses ini dengan membuat klasifikasi dan kesimpulan. 

 

D. Pengaruh Strategi Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar. 

 

 Pada Strategi pembelajaran Index Card Match siswa dituntut telah mempunyai 

pengetahuan awal atau bekal sebelum memulai materi pelajaran. Pengetahuan awal siswa 

diperoleh dari pemberian tugas rumah membuat ringkasan yang akan diberi nilai agar siswa 

termotivasi untuk belajar terlebih dahulu. Strategi pembelajaran Index Card Match merupakan 

suatu strategi yang menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran 

Index Card Match menggerakkan siswa agar aktif dalam menjawab pertanyaan yang 
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dituliskan pada kertas dan mencocokkannya dengan jawaban yang telah ada pada kertas yang 

lain. Dengan mengunakan Strategi pembelajaran Index Card Match dapat membantu melatih 

siswa untuk lebih aktif sehingga siswa lebih mudah untuk memahami dan mengingat kembali 

materi yang telah mereka terima. 

Contoh penerapan Strategi pembelajaran Index Card Match yaitu pada materi 

penentuan biloks unsur dalam senyawa. Siswa akan mencocokkan pasangan kartu antara kartu 

soal dan kartu jawaban, kemudian siswa akan berdiskusi. Soal yang terdapat dalam kertas 

yang diberikan kepada siswa, kemudian guru meminta masing-masing pasangan secara 

bergantian untuk membacakan soal dan jawaban yang mereka dapatkan dengan suara yang 

keras atau menuliskan ke depan kelas secara terperinci agar teman yang lainnya dapat 

mengetahui dan memahami tiap–tiap materi. Kemudian diakhiri dengan membuat 

kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa mengingat materi pelajaran, sehingga 

pada saat dilaksanakan Post Test siswa diharapkan sudah menguasai materi pelajaran yang 

telah diberikan ( Zaini,2004). 

Penerapan Strategi pembelajaran Index Card Match berdasarkan prinsip belajar aktif, 

siswa dituntut tidak hanya menerima apa yang diberikan guru tetapi harus giat dan aktif dalam 

memecahkan masalah yang ada dalam bentuk soal dan jawaban. Sedangkan guru bertindak 

sebagai fasilitator dan mediator agar siswa dapat merumuskan atau menyimpulkan  masalah 

yang dihadapinya. Dengan adanya tuntutan untuk  merumuskan atau menyimpulkan  suatu 

masalah maka siswa diharapkan dapat menguasai materi pelajaran tersebut. 

Pelaksanaan Strategi pembelajaran Index Card Match dapat dilihat dari proses 

jalannya diskusi yang dilakukan oleh masing–masing  kelompok dalam merumuskan suatu 

masalah yang mereka hadapi. Dalam kegiatan diskusi guru bertugas mengarahkan jalannya 

diskusi agar sasaran dari proses pembelajaran dapat tercapai. Guru memotivasi 

siswa/kelompok dalam mengatur perannya untuk aktif dalam berdiskusi pada kelompoknya, 

sehingga dengan berjalannya proses diskusi yang baik maka materi yang dipelajari dapat 

dikuasai oleh setiap siswa. Sesuai dengan pendapat Slavin (1994), bahwa dengan bekerjasama 

siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka mendiskusikan 

masalah dengan teman – temannya, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

E. HIPOTESIS 

 Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teori di atas, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah jika diterapkan Strategi pembelajaran Index Card Match pada proses pembelajaran 

Kimia maka diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar Kimia siswa kelas X MAN 

Kampar. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu 

1. Tempat 

 Tempat penelitian dilaksanakan di MAN Kampar Kelas X semester dua tahun 

pelajaran 2009/2010. 

2. Waktu  

 Waktu penelitian adalah bulan Februari 2010- bulan April 2010. 

 

B. Bentuk Penelitian 

 Bentuk penelitian adalah penelitian eksperimen, dengan menggunakan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang dipilih berdasarkan tes homogenitas dari kelas yang ada 

dan dilakukan pretest dan postest. 
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C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X MAN Kampar yang terdiri 

dari lima kelas TP. 2009/2010. 

2. Sampel 

 Sebagai sampel diambil dua kelas dari lima kelas yang mempunyai nilai rata-rata sama 

atau hampir sama pada pokok bahasan sebelumnya, kemudian kedua kelas tersebut dilakukan 

uji homogenitas ternyata kedua kelas homogen, kemudian secara acak ditentukan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas X5 sebagai kelas eksperimen dan kelas X2 sebagai kelas 

kontrol. 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian dapat digambarkan seperti pada tabel berikut : 

Kelompok Pretest Perlakuan Postest Selisih postest-pretest 

Eksperimen T1 X T2 T2
. 

Kontrol T1 - T2 T2
. 

 

Keterangan : 

T1: Data awal yang diambil dari nilai ulangan pokok bahasan larutan elektrolit dan 

nonelektrolit. 

T2:  Nilai postest yang diambil setelah diberikan meteri pelajaran pokok bahasan reaksi 

reduksi oksidasi. 

X :  Penggunaan model pembelajaran model mencocokkan pasangan. 

T2:   Nilai akhir selisih postest dan pretest.  

 

E. Prosedur Penelitian 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan 

A. Menyusun instrumen penelitian yang meliputi : 

1) Silabus dan sistem penilaian 

2) Skenario pembelajaran 

3) Membuat potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa. Potongan kertas tersebut 

berisi soal jawaban yang ditulis secara terpisah dan mewakili tiap indikator. Tiap-tiap 

potongan kertas tersebut diberi tanda dengan angka sesuai dengan soal dan jawaban 

yang cocok. 

4) Lembar Kerja Siswa (LKS). 

5) Soal pretest/postest serta kisi-kisi soal pretest/postest. 

a. Menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan dengan strategi pembelajaran 

model mencocokkan pasangan. 

2. Tahap penyajian kelas 

a.  Pendahuluan 

Pada tahap ini, guru meminta semua siswa untuk mengumpulkan tugas rumah mereka 
yang berupa ringkasan. Kemudian guru memotivasi siswa dalam bentuk pertanyaan. 

b. Kegiatan inti 

Yang akan dilakukan dengan model mencocokkan pasangan, antara lain : 

1. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswa secara garis besar tentang reaksi 

reduksi oksidasi. Kemudian siswa disuruh untuk mengerjakan LKS yang cocok 

dengan materi pada kartu. 



 

 

2085 

 

2. Nama-nama siswa yang telah dituliskan oleh guru dipanggil ke depan kelas  yang 

terdiri dari kelompok siswa pintar dan kurang. 

3. Masing-masing kelompok siswa tersebut diminta agar berbaris membentuk dua 

barisan. Pada barisan pertama siswa yang pintar, barisan kedua siswa siswa yang 

kurang. 

4. Siswa mempersiapkan diri untuk mengambil satu buah kartu yang berisi soal atau 

jawaban yang telah disediakan oleh guru. 

5. Guru membagikan kartu kepada siswa kepada barisan pertama terlebih dahulu. 

6. Guru membagikan lagi soal dan jawaban berikutnya kepada siswa barisan kedua. 

Separoh siswa akan mendapatkan kartu pertanyaan dan separoh lagi akan 

mendapatkan kartu jawabannya. Sehingga interaksi ini akan dilakukan secara 

berpasangan. Setiap siswa akan memikirkan jawaban atau pertanyaan dari kartu yang 

mereka pegang. 

7. Siswa diminta untuk mencocokkan kartunya masing-masing. 

8. Setelah masing-masing siswa menemukan pasangan kartunya, mereka diminta agar 

duduk berdekatan. Kemudian membahas soal dan jawaban yang mereka peroleh. 

9. Setelah pembahasannya selesai, pasangan kelompok akan diacak untuk membacakan 

soal dan jawaban mereka ke depan kelas. Untuk soal dan jawaban yang sama diwakili 

oleh satu pasangan saja. Begitu seterusnya hingga selesai. Sedangkan guru bertindak 

sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya kegiatan kelompok. 
10. Setelah semua pertanyaan dan jawaban selesai dipresentasikan oleh semua pasangan, selanjutnya guru 

memberikan klarifikasi dan kesimpulan dari materi pelajaran. 

 

c. Penutup  

Menganalisis data dan membuat kesimpulan. 

F. Instrumen Penelitian 

a. Perangkat Pembelajaran 

1. Silabus dan sistem penilaian 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 

3. LKS 

4. Kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

5. Soal pretest/postest serta kisi-kisi soal pretest/postest. 

b. Instrunen pengumpulan Data  

Dilakukan tes hasil belajar kimia siswa tentang pokok bahasan REDOKS.  

G. Teknik Pengumpulan Data 

 Data uji homogenitas diambil dari nilai ulangan pokok bahasan sebelumnya yaitu 

pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit, dan uji hipotesis adalah nilai pretest, nilai 

posttest dari kedua sampel. Data uji hpotesis digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah pemberian model mencocokkan pasangan pada pokok bahasan Reaksi Reduksi 

Oksidasi. 

H. Teknis Analisa Data 

A. Uji Homogenitas 

Data uji homogenitas diuji dengan menggunakan rumus t-test. Untuk menentukan 

rumus t-test yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis, maka perlu diuji dahulu varians 

kedua sampel, homogen atau tidak. 

Pengujian homogenitas varians menggunakan uji F dengan rumus: 

terkecilians

terbesarVarians
F

var
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 Sedangkan untuk menghitung varians dari masing-masing kelompok digunakan 

rumus: 

 
 

1

2

212







n

xx
S  

 Pada perhitungan data uji homogenitas didapat Fhitung < Ftable, maka sampel dikatakan 

mempunyai varians yang sama atau homogen. Kemudian dilanjutkan dengan menguji 

kesamaan rata-rata (uji dua pihak) menggunakan rumus t-test berikut: 

 

21

21

11

nn
S

XX
t




  

dengan: 
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Dimana: 

1X  : Rata-rata kelas eksperimen 

2X  : Rata-rata kelsa kontrol 
2

1S  : Varians kelas eksperimen 
2

2S  : Varians kelas kontrol 

 Dengan kriteria pengujian t hitung terletak antara –ttabel dan ttabel (-t tabel < t hitung < t tabel), 

dimana t tabel didapat dari daftar distribusi t dengan dk = n1 + n2 – 2 dengan peluang 1 – ½ α (α 

= 0.05) maka sampel dikatakan homogen. Jika varians tidak sama atau tidak homogen ( F hitung 

> F tabel ) maka uji t yang digunakan adalah: 
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B. Analisa Uji Hipotesis 

Rumus uji-t diatas juga digunakan untuk melihat perbandingan antara nilai kelas 

kontrol dengan kelas eksperimen. Uji t yang digunakan adalah uji t satu pihak (1 – α) karena 

varians sudah homogen. Rumus uji t yang digunakan adalah seperti dibawah ini (sama dengan 

uji-t pada uji homogenitas) : 
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Dengan kriteria pengujian hipotesis diterima apabila thitung >ttabel dengan derajat 

kebebasan dk =  n1 + n2 – 2 dengan huruf α = 0.05 untuk derajat harga t lainnya hipotesis 

ditolak. 

Untuk menentukan derajat peningkatan hasil belajar siswa dilakukan dengan 

menghitung koofisien determinasi (r
2
) yang diperoleh dengan rumus : 
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Sehingga rumus menjadi: 
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Sedangkan untuk besarnya peningkatan (koefisien penentu) didapat dari: 

 %1002  rKp  

Keterangan rumus : 

F : Lambang statistik untuk menguji varians 

t : Lambang statistik untukmenguji hipotesis 

X1 : Rata-rata selisih nilai pretest dan postest kelas yang diberikan perlakuan 

X2 : Rata-rata selisih nilai pretest dan postest kelas yang tidak diberikan perlakuan 

n1  : Jumlah anggota kelas eksperimen 

n2  : Jumlah anggota kelas kontrol 
2

1S  : Varians kelas eksperimen 
2

2S  : Varians kelas kontrol 

        (Sudjana, 1996) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Analisis Data 

 Hasil analisis data terdiri dari data uji homogenitas dan data uji hipotesis, data uji 

homogenitas adalah nilai yang diambil dari hasil ulangan pokok bahasan sebelumnya yaitu 

pokok bahasan larutan elektrolit dan nonelektrolit, sedangkan data uji hipotesis adalah selisih 

nilai postest dengan nilai pretest pada pokok bahasan reaksi reduksi oksidasi. 

1. Hasil Analisis Data Uji Homogenitas  

 Hasil analisis data uji homogenitas yang diuji dengan kesamaan dua varians didapat 

hasil seperti pada tabel 2 (data uji homogenitas dan hasil analisis data uji homogenitas secara 

rinci dapat dilihat pada lampiran 10 halaman 92-94). 

 

Tabel 2. Hasil analisis data uji homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Kelas n X S
2
 Fhitung thitung 

Eksperimen 

Kontrol 

31 

30 

62,258 

63,333 

24,731 

36,782 

 

1,487 

 

-0,750 

 

 Pengujian dengan uji kesamaan dua varians diperoleh nilai Fhitung = 1,487, nilai Ftabel 

untuk α = 0,05 dengan (31,30) = 1,84, nilai Fhitung ‹ Ftabel berarti kedua kelompok mempunyai 

varians yang sama atau homogen. Kemudian dilanjutkan dengan uji dua pihak (1-1/2 α) maka 

diperoleh nilai standar deviasi gabungan (S) = 5,593 nilai thitung = -0,750, nilai ttabel dapat 

dilihat pada lampiran 10 halaman 93-94, ternyata thitung terletak antara –ttabel dan ttabel (-2,00<-

0,750<2,00) sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua sampel sama (homogen). 

 

2. Hasil Analisa Data Uji Hipotesis 

 Data uji hipotesis diperoleh setelah dicari selisih postest dan pretest. Setelah data nilai 

akhir dianalisis maka diperoleh hasil seperti pada tabel 3 (data uji hipotesis dan hasil analisis 

uji hipotesis secara rinci dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 95-98). 

 

Tabel 3. Hasil analisis uji hipotesis kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Kelas n X S
2
 thitung Ttabel 

Eksperimen 30 39,2 163,545   
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Kontrol 30 28,6 140,317 3,0819 

 

1,67 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan t-test yang dilakukan dengan uji satu pihak (1- α) 

diperoleh standar deviasi gabungan (S) = 12,3260, nilai thitung = 3,0819, nilai ttabel untuk 

signifikasi 5% (dk=58) = 1,67, jadi thitung > ttabel. Berarti hipotesis dalam penelitian ini yang 

berbunyi Penerapan Model Mencari Pasangan Untuk meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Pokok Bahasan Reaksi Reduksi Oksidasi Kelas X MAN Kampar dapat ’’diterima’’. 

Sedangkan besar peningkatan hasil yang diperoleh sebesar 25,33%. 

(Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 97-98). 

 

B. Pembahasan 

 Hasil analisis data uji hipotesis diperoleh t hitung sebesar 3,0819, sedangkan nilai t tabel 

untuk (α = 0,05 dengan dk = 58) adalah 1,67 dan derajat determinasi adalah sebesar 25,33%. 

Analisa data uji hipotesis diperoleh harga t hitung >t tabel maka penerapan strategi pembelajaran 

Index Card Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X pada pokok bahasan reaksi 

reduksi oksidasi. Hal ini disebabkan karena Strategi pembelajaran Index Card Match 

memiliki beberapa keunggulan seperti siswa dapat mengembangkan ide dan kemampuan 

intelektualnya, mempercepat pemecahan soal-soal, suasana kelas menyenangkan dan 

membangkitkan semangat siswa untuk mengeluarkan pendapat (Zaini, dkk, 2004).  

Penerapan dengan strategi Index Card Match membuat siswa aktif baik dalam 

mengerjakan LKS maupun dalam berdiskusi mengerjakan kartu soal. Selain itu penggunaan 

strategi Index Card Math dapat mempercepat siswa dalam pemecahan soal-soal sehingga 

siswa bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pasangan lain.  Contohnya dalam 

mengerjakan soal yang ada dalam kartu, siswa bisa menjawabnya dengan cepat, siswa terlihat 

aktif berdiskusi, kemudian LKS yang diberikan guru diselesaikan oleh siswa dalam waktu 

yang ditentukan. Siswa akan terlibat langsung menyelesaikan soal-soal sehingga siswa akan 

lebih cepat memahami. Selain itu suasana kelas akan menyenangkan karena dalam proses 

belajar mengajar diadakan permainan kartu soal dan jawaban. Contoh dalam penerapannya 

adalah dengan memberikan kuis/pertanyaan kepada pasangan lain. Kuis yang diberikan 

dijawab oleh siswa dengan cepat artinya siswa merasa senang dengan kuis yang diberikan, 

sehingga proses belajar mengajar tidak monoton dan tidak menegangkan, suasana kelas 

menjadi santai tetapi proses pembelajaran tetap berjalan sesuai yang diinginkan, sehingga 

siswa akan lebih mudah menjawab pertanyaan dalam kartu soal. Sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Zaini, 2004 dan pendapat yang dikemukakan oleh Silberman, 2006 yang 

telah dibahas pada bab II.  

Strategi pembelajaran Index Card Match memiliki beberapa kelemahan dalam 

penerapan yang telah dilakukan yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama karena siswa 

menjawab soal yang diajukan oleh pasangan lain secara terperinci dipapan tulis. Cara untuk 

mengatasinya adalah dengan cara guru diharapkan agar memperhatikan waktu dengan sebaik-

baiknya dalam proses pembelajaran. Kelemahan lain yaitu sebagian siswa ada yang tidak 

serius mengerjakan LKS, sehingga nilai LKS tersebut mendapat nilai yang rendah. Bagi siswa 

yang tidak serius mengerjakan LKS maka guru harus memberikan hukuman kepada siswa 

yaitu hukuman mendidik seperti memanggil siswa ke depan kelas atau menyuruh siswa yang 

tidak serius mengerjakan LKS agar dapat mengerjakan pada pertemuan berikutnya, LKS 

tersebut harus dikumpulkan lagi, sehingga pada pertemuan berikutnya tidak ada lagi siswa 

yang tidak mengerjakan LKS. 

  

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Penerapan Strategi pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pokok bahasan reaksi reduksi oksidasi. 

2. Besarnya peningkatan hasil belajar yang ditimbulkan dengan Strategi pembelajaran 

Index Card Match pada pokok bahasan reaksi reduksi oksidasi sebesar 25,33%. 

3. Ada beberapa kelemahan dalam proses pembelajaran dengan Strategi pembelajaran 

Index Card Match diantaranya lamanya waktu yang diperlukan, kemudian ada 

sebagian siswa yang tidak serius mengerjakan LKS.  

B. Saran   

1. Disarankan kepada guru bidang studi kimia agar dapat menerapkan Strategi 

pembelajaran Index Card Match khususnya pada pokok bahasan reaksi reduksi 

oksidasi dengan sebaik-baiknya. 

2. Bagi guru yang ingin menggunakan Strategi pembelajaran Index Card Match agar 

lebih mengontrol siswa dalam berdiskusi. 

3. Dalam menerapkan Strategi pembelajaran Index Card Match manajemen waktu perlu 

diperhatikan. 
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ABSTRACT 

The research about learning Rotating Trio Exchange (RTE) has been 

done to improve student study result on the subject of chemical bonds 

in class X Science senior high school city Bangkinang. The research is 

from of experimental research with pretest-posttest design. samples 

consist of two classes; class X Science1 as the experimental class and 

class X Science2 as  the control class of randomly chosen after the 

normality test and homogeneity test. Experimental class is a class that 

treated by applying Rotating Trio Exchange (RTE), while the control 

class without applying model Rotating Trio Exchange (RTE). Data 

analysis technique used the t-test. Based on the final results of data 

process by using t-test formula obtained ttest>ttabel is 1,92>1,67 means 

that the applications of cooperative learning Rotating Trio Exchange 

(RTE) can improve student study result on the subject of  chemical 

bonds in class X Science senior high school city Bangkinang with 

effect 5,45% 

 

Keywords :    learning (RTE),  Study Result , Chemical Bonds 

 

PENDAHULUAN 

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan 

kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetetahuan, keterampilan 

sikap, bahkan meliputi segenap aspek organism atau pribadi  

(Djamarah, 2006).  

Pembelajaran merupakan suatu proses mengandung serangkaian perbuatan guru dan 

siswa atas dasar hubungan timbal-balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu yang merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar 

mengajar. Interaksi terjadi mempunyai makna luas yaitu interaksi edukatif, diartikan sebagai 

suatu kegiatan interaksi antara tenaga pengajar yang melaksanakan tugas mengajar dengan 

warga belajar yang sedang melaksanakan kegiatan belajar (Budiningsih, 2008). 

Setiap kegiatan belajar mengajar akan menghasilkan prestasi belajar. Irawan (2012) 

prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai seseorang dalam penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan yang dikembangkan dalam pelajaran, lazimnya  ditunjukkan dengan tes angka 

nilai yang diberikan oleh guru. Setiap mata pelajaran yang diberikan di sekolah memberi andil 

dalam membangun pengetahuan dan keterampilan siswa yang diperlukan kelak, tidak 

terkecuali pelajaran kimia. 

Pada tahun ajaran 2014/2015, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mulai 

menerapkan kurikulum 2013 diseluruh tingkat satuan pendidikan yang ada di Indonesia. 
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Dalam penerapan kurikulum 2013 mengutamakan 3 aspek, yaitu : pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Keterampilan atau skill merupakan aspek baru dalam kurikulum di Indonesia, 

keterampilan atau skill yang dimaksud misalnya kemampuan untuk mengemukakan pendapat, 

berdiskusi atau bermusyawarah, membuat laporan serta berpresentasi. Penerapan kurikulum 

2013 siswa dituntut untuk aktif selama proses pembelajaran dan pembelajaran berpusat 

kepada siswa dengan penerapan pendekatan scientific.  

Kimia sebagai bagian dari sains berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam 

secara sistematis. Seorang guru mempelajari kimia tidak hanya membutuhkan keterampilan 

saja, tetapi juga diperlukan proses berfikir untuk mamahami, menemukan, mengembangkan 

konsep, teori dan hukum serta pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pokok 

bahasan dalam mata pelajaran kimia sifatnya tidak hanya menghapal, tetapi dibutuhkan juga 

pemahaman, analisis dan kemampuan siswa untuk mengaitkan pembelajaran pada kehidupan 

sehari-hari. Salah satu materi yang dipelajari dalam pembelajaran kimia yaitu ikatan kimia. 

Ikatan kimia merupakan dasar dari pembelajaran kimia. 

Hasil wawancara dari guru kimia diperoleh informasi di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota 

bahwa salah satu materi yang sulit dipahami oleh siswa adalah pokok bahasan ikatan kimia, 

terbukti dari nilai rata-rata ulangan pokok bahasan tersebut pada tahun ajaran 2013/2014 yaitu 

67, dimana standar rata-rata tertinggi dari sekolah SMA Negeri 1 Bangkinang Kota adalah 75.  

rendahnya nilai siswa pada pokok bahasan ikatan kimia disebabkan karena siswa kurang 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru memang menggunakan metode yang 

digunakan dalam menjelaskan materi ikatan kimia dengan metode diskusi, tanya jawab dan 

pemberian tugas namun hasilnya belum memuaskan. Oleh karna itu, model pembelajaran 

kooperatif Rotating Trio Exchange (RTE) dapat membuat siswa lebih aktif dan membuat 

pembelajaran menjadi menyenangkan.  

Prestasi belajar siswa dapat dicapai secara maksimal apabila dalam proses pembelajaran 

guru menggunakan cara pembelajaran yang tepat. Penerapan model pembelajaran yang 

mampu mengatasi permasalahan kurangnya aktifitas belajar siswa adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif, salah satunya model Rotating Trio Exchange 

(RTE). Pelaksanaan model RTE akan menghindarkan siswa dari kejenuhan dan kebosanan, 

karena dalam model RTE siswa diharuskan untuk melakukan rotasi atau perputaran dan 

perpindahan sehingga siswa terus bergerak sehingga tidak akan merasa jenuh dan juga tidak 

akan mengantuk.  

Siswa secara sadar juga akan ikut aktif dalam berdiskusi  karena mereka tidak bisa hanya 

mengandalkan teman sekelompok yang pintar saja dalam pembelajaran, mereka harus 

memahami materi pembelajaran karena pada model RTE ini siswa akan melakukan presentasi 

hasil diskusi yang diwakilkan pada salah satu anggota kelompok yang ditunjuk oleh guru, 

maka setiap siswa harus paham dan mengerti dengan hasil temuan mereka selama dilakukan 

diskusi. Selain itu, motivasi belajar siswa juga timbul karena pada model RTE diadakan 

penghargaan kelompok, reward ini menjadi suatu motivasi yang menumbuhkan keinginan 

siswa untuk berprestasi selama pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif Rotating Trio Exchange dinilai cukup efektif 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan 

Arifin (2011) dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Rotating Trio Exchange 

(RTE) pada mata pelajaran Fisika pokok bahasan Kalor, dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Desfarita (2013) dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Rotating Trio 

Exchange (RTE) pada mata pelajaran kimia pokok bahasan Hidrokarbon, dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa sebesar 5,50%. Berdasarkan uraian di atas,  dilakukan penelitian tentang 

model pembelajaran kooperatif dengan tipe Rotating Trio Exchange dalam proses 

pembelajaran kimia dengan suatu usulan penelitian yang berjudul : Pembelajaran RTE untuk 

meningkatkan hasil belajar ikatan kimia di SMA 
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KAJIAN LITERATUR 

Gagne dalam Suprijono (2009), belajar merupakan perubahan kemampuan yang dicapai 

melalui aktivitas. Perubahan kemampuan tersebut bukan diperoleh langsung dari proses 

pertumbuhan seseorang secara alamiah. Slameto (2003) menyatakan belajar adalah proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Belajar akan menghasilkan suatu prestasi belajar. Irawan (2012) prestasi belajar adalah hasil 

yang dicapai seseorang dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan 

dalam pelajaran. Lazimnya ditunjukkan dengan tes angka nilai yang diberikan guru. 

Djamarah (1994) mengatakan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh berupa 

kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas 

dalam belajar.  

Slameto (2003) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

siswa, antara lain : 

a. Faktor Internal Siswa 

Faktor internal siswa adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, meliputi 

aspek fisiologis (kondisi fisik siswa), aspek psikologis (aspek kecerdasan, bakat, minat dan 

motivasi siswa) dan faktor kelelahan (kelelahan jasmani dan kelelahan rohani). 

b. Faktor Eksternal Siswa 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, seperti keluarga, lingkungan 

sekolah, sarana belajar, strategi, metode dan model pembelajaran. Belajar yang efisien dapat 

tercapai apabila dapat menggunakan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran 

diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin. 

Model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

Seorang guru harus menerapkan model pembelajaran yang tepat, yang dapat mengaktifkan 

siswanya secara keseluruhan, sehingga kompetensi yang diharapkan dapat tercapai dan hasil 

belajar dapat mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kurikulum 

yang baru yaitu kurikulum 2013. 

Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai pembimbing, guru harus 

menghidupkan dan memberikan motivasi, agar terjadi proses interaksi yang kondusif, cara 

mengajar guru harus efektif dan dimengerti oleh anak didiknya baik dalam menggunakan 

model, teknik ataupun metode dalam mengajar yang akan disampaikan kepada peserta didik 

dalam proses pembelajaran dan disesuaikan dengan konsep yang diajarkan berdasarkan 

kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran (Arvio, 2012).  

Sulistyowati (2009) menyatakan  pembelajaran kooperatif berasal dari dua kata 

cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu 

satu sama lainnya sebagai satu kelompok satu tim. Pembelajaran kooperatif adalah suatu 

model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student oriented). Pembelajaran kooperatif meyakini 

bahwa keberhasilan peserta didik akan tercapai bila setiap anggota kelompoknya berhasil. 

Kelompok dibuat kecil, biasanya terdiri dari tiga sampai lima orang agar interaksi antar 

anggota kelompok menjadi maksimal dan efektif. 

Trianto (2007) menyatakan tujuan dibentuknya kelompok dalam pembelajaran kooperatif 

adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk terlibat secara aktif dalam 

proses berfikir dan kegiatan pembelajaran. Selama bekerja dalam kelompok, tugas anggota 

kelompok adalah mencapai ketuntasan materi yang disajikan oleh guru dan saling membantu 

teman sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan dalam proses pembelajaran. 
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Slavin (2009) mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, anggota 

kelompok harus membantu teman satu kelompoknya untuk membuat kelompok mereka 

berhasil dan yang lebih penting mendorong anggota satu kelompoknya untuk melakukan 

usaha yang maksimal. 

       Roger dan David Johnson dalam Lie (2004) menyatakan tidak semua kerja kelompok 

dapat dianggap cooperative learning. Ada lima unsur yang harus diterapkan, yaitu : 

1. Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya, untuk 

menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa 

sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa 

mencapai tujuan mereka. Setiap siswa mendapat nilainya sendiri dan nilai kelompok. Nilai 

kelompok dibentuk dari sumbangan setiap anggota. 

2. Tanggung jawab perseorangan 

Jika tugas dan pola penilaian dilakukan menurut prosedur model pembelajaran kooperatif, 

setiap siswa akan bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Kunci keberhasilan 

metode kelompok adalah persiapan guru dalam penyusunan tugasnya. 

3. Tatap muka 

Setiap kelompok harus diberi kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi. Kegiatan 

interaksi ini akan memberikan sinergi yang menguntungkan bagi semua anggota. Inti dari 

sinergi adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, mengisi kekurangan masing-

masing. 

4. Komunikasi antar anggota 

Komunikasi antar anggota menghendaki peserta didik dibekali dengan berbagai keterampilan 

berkomunikasi. Tidak setiap siswa mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara. 

Keberhasilan suatu kelompok juga tergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling 

mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. 

5. Evaluasi proses kelompok 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja 

kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerjasama dengan lebih efektif. 

Isjoni (2010) yang mengemukakan tentang tujuan penerapan model pembelajaran yaitu 

agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara 

saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan. kepada orang lain untuk 

mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap dua kelas. Kelas 

esperimen menggunakan pembelajaran kooperatif Rotating Trio Exchange, sedangkan kelas 

kontrol tidak menggunakan pembelajaran kooperatif Rotating Trio Exchange (RTE). 

Sebelum perlakuan, kedua kelas diberikan pretest mengenai materi yang akan diajarkan 

yaitu ikatan kimia. Sesudah perlakuan diberikan posttest dengan jumlah soal dan waktu yang 

sama dengan pretest. Selisih antara hasil posttest dan pretest antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen adalah data yang akan digunakan untuk melihat peningkatan prestasi belajar 

siswa setelah diberikan perlakuan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah design 

Randomized Kontrol Group Pretest-Posttest yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 

Kelas  Pretest perlakuan Posttest 
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Eksperimen 

Kontrol 

To 

To 

X 

- 

T1 

T1 

     (Moh. Nazir, 2003) 

Keterangan: 

T0  : Data awal (data sebelum perlakuan), diambil dari nilai pretest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

X: Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan penerapan pembelajaran Kooperatif 

Rotating Trio Exchange (RTE) 

T1:  Data akhir (data setelah perlakuan), diambil dari nilai posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Langkah - langkah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

a. Memilih pokok bahasan yang akan diteliti dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif Rotating Trio Exchange (RTE), yaitu pokok bahasan ikatan kimia. 

b. Penyusunan perangkat penelitian yang meliputi perangkat pembelajaran berupa 

silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), soal evaluasi. 

c. Menyiapkan simbol-simbol 0, 1, 2 sebagai media dalam model pembelajaran 

kooperatif Rotating Trio Exchange. 

d. Membentuk kelompok siswa untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, jumlah 

anggota kelompok terdiri dari 3-4 orang. Kelompok yang dibentuk bersifat heterogen secara 

akademik. Kelompok heterogen ini dilihat dari nilai tes materi prasyarat. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Menentukan kelas kontrol dan eksperimen 

b. Mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil yang berjumlah 3-4 orang pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol 

c. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan pretest. 

d. Pada kelas eksperimen, setelah diberikan hasil pretest guru menjelaskan kepada siswa 

model pembelajaran kooperatif Rotating Trio Exchange. 

e. Selanjutnya, pada kelas eksperimen diberikan perlakuan model pembelajaran 

kooperatif Rotating Trio Exchange, sedangkan pada kelas kontrol diberikan perlakuan tanpa 

model pembelajaran kooperatif Rotating Trio Exchange. 

3. Tahap peloporan  

a. Menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan rumus statistik untuk menguji 

hipotesis. 

b. Melaporkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X MIA SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. 

Sampel dalam penelitian ini yaitu dua kelas yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. 

Sampel dipilih setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas nilai tes materi prasyarat 

pada seluruh populasi yang ada. Tes materi prasyarat tersebut berisi struktur atom dan sistem 

periodik unsur. Setelah didapati dua kelas yang berdistribusi normal dan mempunyai 

kemampuan yang homogen, maka kedua kelas akan diundi untuk menentukan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah: 

1. Data 

Penelitian menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data 

primer dalam penelitian diperoleh dari : 

a. Hasil tes materi prasyarat 

b. Hasil pretest/postest  

20 
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2. Instrumen pengumpulan data 

a. Soal tes materi prasyarat 

b. Soal pretest/posttest. 

3. Perangkat Pembelajaran 

a. Silabus 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

c. Lembar Kerja Siswa metode diskusi kelompok. 

d. Lembar Evaluasi 

e. Buku Paket 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik test. 

Data yang dikumpulkan diperoleh dari: 

1. Tes homogenitas (strutur atom dan sistem periodik unsur) yang digunakan untuk uji 

homogenitas. 

2. Pretest dilakukan pada kedua kelas sebelum masuk pokok bahasan ikatan kimia dan 

sebelum diberi perlakuan. Pemberian pretest bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar 

siswa terhadap pokok bahasan ikatan kimia, yang nantinya dipergunakan untuk pengolahan 

data. 

3. Posttest diberikan pada kedua kelas setelah selesai pokok bahasan ikatan kimia 

seluruh proses perlakuan diberikan. Soal posttest yang diberikan sama dengan soal pretest. 

Selisih nilai posttest dan  pretest dari kedua kelas digunakan untuk mengetahui peningkatan 

prestasi belajar siswa yang diberikan perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif 

Rotating Trio Exchange, dan tanpa model pembelajaran kooperatif Rotating Trio Exchange. 

Teknik Analisis Data 

1. Prasyarat Analisa 

 Uji Normalitas 

Langka pertama dalam penelitian yaitu uji normalitas untuk melihat data terdistribusi secara 

normal atau tidak. Data awal pada penelitian ini diuji normalitasnya menggunakan uji 

normalitas Lilliefors dengan rumusan hipotesis: 

H0 : f(X) = normal 

Dengan kriteria pengujian (α = 0,05) : 

Terima H0  jika Lmaks  ≤ Ltabel 

Langka-langka pengujian normalitas Lilliefors: 

1) Menyusun data nilai siswa dari yang terkecil ke yang terbesar (Xi) 

2) Mengisi kolom frekuensi sesuai dengan sebaran data nilai siswa (f) 

3) Frekuensi kumulatif (F) = frekuensi sebelum + frekuensi sesudahnya  

4) Fz = , perbandingan frekuensi kumilatif  (F) terhadap jumlah sampel (n) 

5) Menghitung skor Z dengan rumusan, Z =   dimana  adalah nilai rata-rata 

kelompok dan Sd adalah standar deviasi 

6) Menentukan luas skor Z tabel (P ≤ Z) dari masing-masing nilai skor Z 

7) Menentukan harga L hitung dengan rumusan selisih antara Fz dan luas skor Z 

Setelah data dimasukkan maka akan diperoleh harga Lmaks hitung yang akan dibandingkan 

dengan harga Ltabel, dimana harga Ltabel diperoleh dengan rumusan: 

 
 (Agus Irianto, 2003) 

 Uji homogenitas 
Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa kedua kelompok sampel berasal 

dari populasi yang dimiliki varians yang sama. Data yang digunakan untuk uji homogenitas 
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dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari nilai tes materi prasyarat yaitu struktur 

atom dan sistem periodik unsur.  

Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut : 

H0: σ1
2
 = σ2

2
 (artinya varians sampel 1 sama dengan varians sampel 2 atau dapat dikatakan 

kedua varians homogen) 

Untuk menghitung varians dari masing-masing sampel digunakan rumus: 

S1
2
 =    

S2
2
 = 

 

Pengujian homogenitas varians menggunakan uji F dengan rumus : 

Terkecil Varians

Terbesar Varians
  F   

Kriteria pengujian H0 diterima jika F hitung < F tabel, maka sampel dikatakan mempunyai varians 

yang sama atau homogen.  

Untuk menguji kesamaan dua rata-rata dari masing-masing sampel digunakan rumus : 

t =       dimana  Sg
2
 =  

Kriteria pengujian H0 diterima jika thitung terletak antara – ttabel dan ttabel        ( - ttabel < thitung < 

ttabel ), dimana ttabel didapat dari daftar distribusi t dengan dk = n1 + n2 – 2 dengan kriteria 

probabilitas 1 - 
2

1  α ( α = 0,05 ) maka kedua sampel dikatakan homogen.  

Keterangan : 

F = Simbol statistik untuk menguji varians 

t = Simbol statistik untuk menguji hipotesis 

1

_

x  = Rata – rata nilai tes materi prasyarat sampel 1 

2



x  = Rata – rata nilai tes materi prasyarat sampel   

 
2

1S  = Varians sampel 1 

 
2

2S  = Varians sampel 2 

 n1 = Jumlah anggota sampel 1 

 n2 = Jumlah anggota sampel 2 

 Sg = Standar deviasi gabungan              

(Sudjana, 2005) 

2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus uji-t untuk melihat perbandingan 

antara nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji-t yang digunakan adalah uji-t pihak kanan 

dengan kriteria probabilitas ( 1-α ), dengan hipotesis pengujian. 

H1 : µ > µ0 (artinya peningkatan prestasi belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Rotating Trio Exchange lebih besar dari pada peningkatan prestasi 

belajar siswa tanpa penerapan model pembelajaran kooperatif Rotating Trio Exchange. 

Uji–t juga digunakan untuk melihat perbandingan antara prestasi belajar kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Uji-t yang digunakan adalah uji-t pihak kanan dengan 

kriteria probabilitas (1-α), rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

t =  dimana    Sg
2
 =  

Kriteria pengujian H0 diterima jika thitung > ttabel  dengan dk = n1 + n2 – 2 dengan α = 0,05 . 

Untuk derajat harga t lainnya hipotesis ditolak. 

Keterangan : 
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t = Lambang statistik untuk menguji  hipotesis 

Sg = Standar deviasi gabungan 

S
2

1  = Varians skor prestasi belajar kelompok eksperimen 

S
2

2  = Varians skor prestasi belajar kelompok kontrol 


1X  = Nilai rata-rata selisih posttest  dan pretest kelompok eksperimen 

2



X  = Nilai rata-rata selisih posttest dan pretest kelompok kontrol 

n1 = Banyak siswa kelompok eksperimen 

n2 = Banyak siswa kelompok kontrol 

(Sudjana, 2005) 

 Penentuan besarnya peningkatan prestasi belajar kimia siswa dilakukan dengan koefisien 

determinasi (Kp) yang diperoleh dengan rumus : 

    sehingga menjadi  

  

          

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis data penelitian yang diuraikan adalah data uji normalitas, data uji 

homogenitas, data uji hipotesis dan hasil analisis peningkatan prestasi belajar. 

Data pengolahan hasil penilaian diuaraikan sebagai berikut: 

1. Uji Homogenitas Data 

Data yang diolah menggunakan uji-t harus berdistribusi normal terlebih dahulu. Oleh sebab 

itu, sebelum menganalisis data dilakukan uji normalitas. Hasil analisis data uji normalitas 

dibutuhkan untuk melihat apakah data yang diperoleh telah berdistribusi normal. Pengujian 

statistik dapat dilakukan berdasarkan kriteria bahwa data yang diolah berdistribusi normal. 
Pengujian dilakukan pada data hasil tes materi prasyarat, data pretest dan posttest 

a. Hasil Pengolahan Data Uji  

Data tes materi prasyarat diketahui berdistribusi normal setelah dilakukan uji normalitas 

dengan Lilliefors pada sampel 1 dan sampel 2, namun pada sampel 3, sampel 4, sampel 5, 

sampel 6, data tes materi prasyarat tidak berdistribusi normal. Hasil pengolahan data uji 

normalitas untuk homogenitas dapat dilihat pada tabel  

Kelompok N  S Lmaks Ltabel 

Sampel 1 

Sampel 2 

34 

32 

71,2941 

71,125 

9,6217 

9,7839 

0,1506 

0,1079 

0,1519 

0,1566 

 

b. Normalitas Selisih Nilai Pretest dan Posttest 

Data Kelompok  n  S Lmaks Ltabel 

Pretest Eksperimen  
34 

32 

46,9852 

47,7343 

15,5185 

13,9896 

0,1296 

0,1011 

0,1519 

0,1566 

Posttest Kontrol  
34 

32 

85,9558 

78,75 

8,0954 

10,9618 

0,1496 

0,1273 

0,1519 

0,1566 

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki harga 

Lmaks < Ltabel. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok sampel berdistribusi normal. 
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2. Uji Homogenitas 

Selanjutnya data tes materi prasyarat yang telah dilakukan uji normalitas, dilakukan uji 

homogenitas. Dari hasil uji normalitas materi prasyarat dapat dilihat bahwa kelas yang 

berdistribusi normal yaitu sampel 1 dan sampel 2 sehingga uji homogenitas hanya dilakukan 

untuk kedua kelompok sampel tersebut. Data tes materi prasyarat dari kedua kelompok 

sampel terlebih dahulu  diuji variansnya dan kemudian diuji kesamaan rata-rata dua pihak 

untuk mengetahui kehomogenannya kedua kelas. Data yang akan dilakukan uji homogenitas 

harus mempunyai varians yang homogen. Hasil analisis uji homogenitas dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 

Tabel 4.3  

Hasil Analisis Data Uji Homogenitas Kedua Kelompok Sampel 

Kelompok N 
  

F 

tabel 
F hitung ttabel thitung 

Sampel 1 

Sampel 2 

34 

32 

2424 

2276 

71,2941 

71,125 
1,72 1,0168 2,00 0,0702 

 

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa perolehan nilai Fhitung  adalah 1,0168  dan Ftabel  adalah 

1,72 dengan peluang α = 0,05 dan dk = (64 ) adalah berarti Fhitung  < Ftabel  (1,0168 < 1,72). Hal 

ini menunjukkan bahwa kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama.  

Untuk mengetahui kesamaan rata-rata kedua sampel dilanjutkan dengan uji-t dua pihak. 

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa thitung dan ttabel pada peluang t0,975 dengan dk = 64 adalah 

2,00, berarti nilai thitung terletak antara –ttabel dan ttabel (-2,00 < 0,0702 < 2,00). Hal ini 

menunjukkan bahwa sampel 1 memiliki kemampuan yang sama dengan sampel 2 atau dapat 

dikatakan kedua sampel homogen.  

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Data 

yang digunakan untuk uji hipotesis adalah selisih antara rata-rata nilai posttest dan rata-rata 

nilai pretest pada kelas eksperimen setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif 

Rotating Trio Exchange dan selisih antara rata-rata nilai posttest dan rata-rata nilai pretest 

kelas kontrol. Hasil pengolahan data uji hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4  

Hasil uji hipotesis 

Kelas  n 
  Sg ttabel thitung 

Eksperimen 

Kontrol 

34 

32 

1325 

992,5 

38,9411 

31,0156 
16,8227 1,67 1,9214 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif Rotating Trio Exchange (RTE) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan ikatan kimia SMA. 

2. Pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Rotating Trio Exchange (RTE) terhadap 

hasil belajar siswa pada pokok bahasan ikatan kimia sebesar 5,45% 
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ABSTRACT 

Research onthe application ofinquiry learning approachaimsto achieve 

student’smastery learning on the topic ofthe reaction ratein Senior 

Hight School Pekanbaru.Thisresearchused oneshot-study casedesign. 

The sample was selected from the five existing classes, obtainedSenior 

High School.Data analysis techniqueusedthe percentage calculation of 

mastery learning classical. Based on theresultsof data 

processingobtained mastery learning classical of  knowledge 

competency is 91,43 %, attitude competency is 100% and skill 

competency is 100%,means thatthe application ofinquiry learning 

approachcan achieve student’smastery learning on the topic ofthe 

reaction rateinSenior Hight School Pekanbaru. 

 

Keywords:Inquiry Learning,Mastery Learning,Reaction Rate.  

 

PENDAHULUAN 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem  Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa fungsi Pendidikan Nasional adalah: “Untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban  bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa,  bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”. 

Sejalan dengan arahan undang-undang tersebut, visi pendidikan tahun 2025 yaitu 

menciptakan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Cerdas yang dimaksud adalah cerdas 

spiritual dan cerdas sosial/emosional dalm ranah sikap, cerdas intelektual dalam ranah 

pengetahuan dan cerdas kinestesis dalam ranah keterampilan. Dengan demikian ditetapkanlah 

kurikulum 2013, dimana kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang dikembangkan dari 

kurikulum KTSP. Tujuan kurikulum 2013 untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas 

bangsa Indonesia, dengan sistem dimana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Pada tahun ajaran 2014/2015 semua sekolah sudah harus menetapkan kurikulum 2013.  

Untuk membantu tercapainya pelaksanaan kurikulum 2013 tersebut ada berbagai 

macam pendekatan pembelajaran yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. 

Diantaranya pendekatan discovery learning, pendekatan problem based learning, pendekatan 

inkuiri learning (Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013). 

Pendekatan pembelajaran inkuiri merupakan sebuah proses pembelajaran yang 

mengupayakan siswa untuk dapat mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

permasalahan yang dihadapinya mulai dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

melakukan eksperimen, mengumpul dan menganalisis data, sampai pada langkah terakhir 

yaitu menarik kesimpulan dari masalah-masalah tersebut.  

mailto:rajarisearmis@gmail.com1
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Salah satu pokok bahasan yang dipelajari siswa kelas XI MIA adalah Laju Reaksi.Pokok 

bahasan Laju Reaksi merupakan pokok bahasan yang bersifat teori, hitungan dan percobaan 

sehingga dibutuhkan pemahaman yang tinggi dalam menjawab pertanyaan terkait dengan 

pokok bahasan tersebut.Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran inkuiri diharapkan 

siswa dapat mencapai keberhasilan yang ditandai dengan adanya ketuntasan dalam belajar. 

Berdasarkan permasalahan di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

tentang Pendekatan Pembelajaran Inkuiri. Untuk Mencapai Ketuntasan Belajar Siswa Pada 

Pokok Bahasan Laju Reaksi Di Kelas XI MIA SMAN 10 Pekanbaru. 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pencapaian 

ketuntasan ranah pengetahuan, ranah sikap dan ranah keterampilan belajar siswa pada pokok 

bahasan laju reaksi dengan penerapan pendekatan pembelajaran inkuiri di kelas XI MIA 

SMAN 10 Pekanbaru. 2) Untuk mengetahui persentase pencapaian ketuntasan ranah 

pengetahuan, ranah sikap dan ranah keterampilan belajar siswa dengan penerapan pendekatan 

pembelajaran inkuiri  terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan laju reaksi di kelas 

XI MIA SMAN 10 Pekanbaru. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitianinidilaksanakan di SMAN 10 Pekanbaru pada semester ganjil tahunajaran 

2014/2015 pada tanggal 5 November- 11 November 2014. Populasidalampenelitianiniadalah 

seluruh siswakelas XI MIASMAN10 Pekanbaru yang terdiridari5kelas. Sampel diambil 

secara acak dan didapatkan kelas XI MIA 3.Bentukpenelitian ini adalahpenelitian dengan 

desainOneshot-study Case.RancanganpenelitiandapatdilihatpadaTabel 1. 

 

Tabel 1.Rancanganpenelitian 
Pretest Perlakuan Posttes 

- X T 

 

Keterangan: 

X : Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan penerapan pendekatan pembelajaran 

inkuiri pada pokok bahasan laju reaksi 

T : Hasil posttest, yaitu hasil tes yang diberikan mengenai materi yang telah diajarkan 

yaitu laju reaksi setelah perlakuan.  

        (Mohd. Nazir, 2009) 

Perangkat Pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : (a) Silabus, (b) 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ), (c) Lembar Kerja Siswa, (d) Soal evaluasi.  

Teknik pengumpulan data hasil belajar pada penelitian ini dengan cara pemberian tes 

hasil belajar. Pemberian tes hasil belajar ini dilakukan setelah penerapan pendekatan 

pembelajaran inkuiri yang berisikan soal-soal berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai pada pokok bahasan laju reaksi. 

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. Pendekatan pembelajaran inkuiri merupakan proses pembelajaran yang mengupayakan 

siswa untuk dapat mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan 

yang dihadapinya mulai dari memecahkan masalah, merumuskan hipotesis, melakukan 

eksperimen, mengumpul dan menganalisis data, sampai pada langkah terakhir yaitu 

menarik kesimpulan dari masalah-masalah tersebut.. 

2. Ketuntasan belajar merupakan pencapaian nilai minimal siswa kelas XI MIA SMAN 10 

Pekanbaru dalam penguasan materi laju reaksi untuk setiap tujuan pembelajaran. 

Ketuntasan belajar meliputi ranah : 

a. Ranah pengetahuan merupakan penguasaan pengetahuan sebagai hasil belajar dari suatu 

mata pelajaran. 

b. Ranah sikap adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 
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c. Ranah keterampilan adalah ranah penekanan pada skill atau kemampuan. Misalnya 

kemampuan untuk mengemukakan pendapat, berdiksusi/bermusyawarah, membuat 

laporan, serta berpresentasi.  

Teknik analisa data pada penelitian ini antara lain : 

1. Data Pengetahuan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tes formatif, ketuntasan pengetahuan siswa 

dapat dihitung dengan rumus : 

a. Ketuntasan Tujuan Pembelajaran Individu 

 X 100% 

b. Ketuntasan Tujuan Pembelajaran Klasikal 

 X 100% 

c. Ketuntasan Masing Masing tujuan Pembelajaran 

       (Depdiknas, 2004) 

d. Ketuntasan Belajar Individu 

 
 

 
e. Ketuntasan Belajar Klasikal 

% =  

Rentang nilai : 
A    : 3,68 – 4,00 C+   : 2,01 – 2,33 

A-    : 3,34 – 3,67  C    : 1,68 – 2,00 

B+    : 3,01 – 3,33  C-   : 1,34 – 1,67 

B     : 2,68 – 3,00 D+  : 1,01 – 1,33 

B-    : 2,34 – 2,67 D    : ≤ 1,00 

Peserta dikatakan tuntas jika memiliki nilai pengetahuan  (B
-
) 

                     (Kunandar, 2014) 

2. Data Sikap 

Berdasarkan data yang diperoleh dari rubrik penilaian sikap, pencapaian nilai sikap 

siswa dapat dihitung dengan rumus: 

 

4 

Penilaian: 

A 4.00  

SB  = Sangat Baik A- 3.66 

B+ 3.33  

B = Baik B 3.00 

B- 2.66 

C+ 2.33  

C = Cukup C 2.00 

C- 1.66 

D+ 1.33  

K = Kurang D 1.00 
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Peserta didik dikatakan tuntas jika memiliki nilai keterampilan ≥ 2,66 (B) 

2. Data keterampilan  

Berdasarkan data yang diperoleh dari rubrik penilaian keterampilan, ketuntasan 

keterampilan siswa dapat dihitung dengan rumus : 

 
 

 
Rentang nilai : 

A    : 3,68 – 4,00 C+   : 2,01 – 2,33 

A-    : 3,34 – 3,67 C    : 1,68 – 2,00 

B+    : 3,01 – 3,33 C-   : 1,34 – 1,67 

B     : 2,68 – 3,00 D+  : 1,01 – 1,33 

B-    : 2,34 – 2,66 D    : ≤ 1,00 

Peserta didik dikatakan tuntas jika memiliki nilai keterampilan ≥ 2,66 (B
-
) 

          (Kunandar, 2014) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil belajar kompetensi pengetahuan pokok bahasanlaju reaksi melalui penerapan 

pendekatan pembelajaran inkuiri dianalisis melalui ketuntasan tujuan pembelajaran, 

ketuntasan belajar individu, dan ketuntasan belajar klasikal. 

1. Ketuntasan Tujuan Pembelajaran Individu 

Tabel 1. Ketuntasan Tujuan Pembelajaran Individu 

Jumlah % Jumlah %

1 AP 8 80 T 19 MS 5 50 TT

2 ANH 7 70 T 20 MA 9 90 T

3 ASC 9 90 T 21 MM 7 70 T

4 BAP 8 80 T 22 NDT 9 90 T

5 CDL 9 90 T 23 NT 7 70 T

6 DOH 9 90 T 24 RR 9 90 T

7 DP 9 80 T 25 RTMP 10 100 T

8 ES 8 80 T 26 RPS 9 90 T

9 EI 7 70 T 27 RIA 10 100 T

10 FAP 7 70 T 28 RAP 10 10 T

11 F 9 90 T 29 RZP 10 100 T

12 FA 10 100 T 30 RAS 7 70 T

13 GGM 9 90 T 31 RIL 7 70 T

14 GM 9 90 T 32 SR 7 70 T

15 KS 4 40 TT 33 TSM 9 90 T

16 MAA 7 70 T 34 WN 7 70 T

17 MAL 5 50 TT 35 ZM 8 80 T

18 MK 9 90 T

TP Tuntas

T/TTNo Nama siswa

TP Tuntas

T/TT No

Nama 

siswa

 
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa siswa yang tuntas sebanyak 32 orang siswa dan 

sebanyak 3 orang siswa belum tuntas. Siswa yang memperoleh persentase ketuntasan 100% 

ada 5 orang siswa, persentase ketuntasan 90% ada 13 orang siswa, persentase ketuntasan 80% 

ada 4 orang siswa, persentase ketuntasan 70% ada 10 orang siswa. Sedangkan siswa yang 

tidak tuntas hanya mampu mencapai persentase ketuntasan 40% dan 50%. 

2. Ketuntasan Masing Masing Tujuan Pembelajaran 

Tabel 2. Ketuntasan masing-masing tujuan pembelajaran 
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1 34 97,14 T

2 23 65,71 TT

3 27 77,14 T

4 15 42,86 TT

5 27 77,14 T

6 35 100 T

7 32 91,42 T

8 22 62,86 TT

9 35 100 T

10 34 97,14 T

No 

TP

Jumlah 

Siswa 

yang 

Tuntas

Ketuntasan 

(%) Ket

 
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa tujuan pembelajaran nomor 6 dan 9 tuntas 

100%.Sedangkan tujuan pembelajaran yang tidak tuntas adalah nomor tujuan pembelajaran 2, 

4 dan 8. 

3. Ketuntasan Tujuan Pembelajaran Klasikal 

Tabel 3. Ketuntasan Tujuan Pembelajaran Klasikal 

Jumlah %

1 Tuntas 7 70

2 Tidak Tuntas 3 30

Tujuan Pembelajaran

No Kriteria

 
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa ketuntasan tujuan pembelajaran klasikal siswa 

adalah 70% dengan jumlah 7 tujuan pembelajaran yang tuntas. 

4. Ketuntasan Belajar Individu 

Tabel 4. Ketuntasan Belajar Individu 

Nilai Predikat Nilai Predikat

1 AP 77.5 B
+

T 19 MS 62.5 B- TT

2 ANH 75 B T 20 MA 85 A
-

T

3 ASC 80 B
+

T 21 MM 72.5 B T

4 BAP 82.5 B
+

T 22 NDT 80 B
+

T

5 CDL 77.5 B
+

T 23 NT 77.5 B
+

T

6 DOH 80 B
+

T 24 RR 77.5 B
+

T

7 DP 82.5 B
+

T 25 RTMP 85 A
-

T

8 ES 82.5 B
+

T 26 RPS 80 B
+

T

9 EI 75 B T 27 RIA 87.5 A
-

T

10 FAP 70 B T 28 RAP 80 B
+

T

11 F 80 B
+

T 29 RZP 87.5 A
-

T

12 FA 87.5 A
-

T 30 RAS 75 B T

13 GGM 82.5 B
+

T 31 RIL 80 B
+

T

14 GM 82.5 B
+

T 32 SR 75 B T

15 KS 62.5 B- TT 33 TSM 82.5 B
+

T

16 MAA 75 B T 34 WN 72.5 B T

17 MAL 65 B- TT 35 ZM 82.5 B
+

T

18 MK 82.5 B
+

T

Ketuntasan individu

T/TTNo Nama siswa

Ketuntasan individu

T/TT No

Nama 

siswa

 
Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa sebanyak 32 orang siswa telah tuntas, dan 

hanya 3 orang yang belum tuntas. 

5. Ketuntasan Belajar Klasikal 

Tabel 5 Ketuntasan belajar klasikal 

No Kriteria Jumlah siswa tuntas %

1 Tuntas 32 91.43

2 Tidak Tuntas 3 8.57  
Tabel 5menunjukkan bahwa jumlah siswa yang tuntas ada 32 orang dengan persentase 

91.43%, sedangkan siswa yang belum tuntas ada 3 orang dengan persentase 8.57%. 

Berdasarkan hasil analisis data, didapat bahwa ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

telah mencapai 91.43%, dikatakan tuntas karena lebih dari 75% siswa telah mencapai nilai ≥ 

66,75 atau 2,67 dengan predikat B- (Standar Nasional). Tercapainya ketuntasan belajar siswa 

ini disebabkan pada pendekatan pembelajaran inkuiriada interaksi antar siswa didalam 
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kelompoknya. Pembelajaran didominasi oleh aktivitas siswa dalam membangun pengetahuan 

melalui proses ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan hasil karya kelompoknya. Siswa dituntut untuk melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan berfikirnya untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban 

dari suatu permasalahan yang dihadapinya.Penggunaan LKS (lembar kerja siswa) 

dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran dari pokok bahasan dan juga berisi langkah-

langkah yang harus dikerjakan siswa untuk membantu siswa belajar secara terarah.Pengerjaan 

LKS dilaksanakan didalam kelompok, dimana siswa merumuskan hipotesis dari rumusan 

masalah yang telah diberikan oleh guru, kemudian melakukan penyelidikan untuk menguji 

kebenaran hipotesis yang telah siswa kerjakan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

ada pada LKS. 

Pada pengujian hipotesis yang dibuat oleh siswa dilakukan dengan cara menganalisis 

data dengan bantuan literatur/buku paket yang ada untuk membuktikan kebenaran hipotesis 

yang mereka buat. Selanjutnya siswa membuat kesimpulan sementara pada LKS dan 

mempresentasikan hasil pengerjaan LKS didepan kelas. Selama proses pembelajaran dapat 

dilihat bahwa seluruh kegiatan pembelajaran melibatkan siswa atau dengan kata lain 

menitikberatkan pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Piaget dalam Asri Budiningsih (2012) hanya dengan mengaktifkan siswa secara 

optimal maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi 

dengan baik. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran pada materi laju reaksi  merupakan hal 

yang penting untuk meningkatkan ketuntasan belajar siswa, karena pokok bahasan laju reaksi 

merupakan materi yang lebih banyak perhitungan dan  membutuhkan pemahaman siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal oleh karena itu siswa harus terlibat lebih aktif dan lebih 

mandiri. Keaktifan siswa dapat dilihat dari aktifnya siswa saat mengerjakan LKS dan 

menemukan sendiri jawaban dari permasalahan sehingga lebih lama mengingat informasi 

pengetahuan yang ditemukannya. Hal ini sesuai dengan Zaini (2009) yang berpendapat bahwa 

seorang siswa akan mudah mengingat pengetahuan yang diperoleh secara mandiri lebih lama, 

dibandingkan dengan informasi yang dia peroleh dari mendengarkan orang lain. Jika siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran, maka kesan penerimaan pelajaran akan melekat lebih lama 

Pada penelitian ini ada  3 orang siswa yang belum tuntas. Ketidaktuntasan siswa 

tersebut disebabkan pada pelaksanaan pembelajaran inkuiri siswa sulit menuliskan hipotesis 

sesuai rumusan masalah yang diajukan, siswa tersebut hanya sekedar menyalin jawaban 

teman sekelompoknya tanpa bertanya untuk lebih memahami. Sehingga siswa kurang aktif 

dan kurang maksimum dalam memperoleh informasi kurang aktifnya siswa disebabkan 

karena  kurangnya motivasi dari diri siswa. Seperti yang diungkapkan Syaiful Bahri Djamarah 

(2006) yang mengatakan bahwa motivasi memegang peranan penting dalam belajar, seorang 

siswa tidak dapat belajar dengan baik dan tekun jika tidak ada motivasi didirinya, bahkan 

tanpa motivasi seorang siswa tidak akan melakukan kegiatan pembelajaran. Hal ini sudah 

diatasi dengan peneguran dan bertanya langsung pada siswa tersebut, namun masih tetap 

kurang aktif sehingga menyebabkan siswa tersebut kurang maksimum dalam memperoleh 

informasi. 

Berdasarkan ketuntasan tujuan pembelajaran klasikal, didapatkan persentase 

ketuntasan tujuan pembelajaran klasikal yaitu 70%.Ketidaktuntasan pada tujuan pembelajaran 

disebabkan siswa kurang memahami dan kurang mengerti perhitungan mengenai mencari laju 

reaksi dari data yang diberikan, harga tetapan laju reaksi, serta menjelaskan pengaruh suhu 

terhadap laju reaksi.Ketidakpahaman siswa tersebut disebabkan kurangnya pengayaan/latihan 

soal terutama belum sepenuhnya paham dalam mengerjakan soal. 

  Data hasil penelitian untuk ranah sikap dan keterampilan siswa menunjukkan bahwa 

penerapan pendekatan pembelajaran inkuiri pada pokok bahasan laju reaksi dapat mencapai 
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ketuntasan belajar sikap dan keterampilan siswa di kelas XI MIA SMAN 10 

Pekanbaru.Ketercapaian ketuntasan sikap ilmiah siswa disebabkan pada pendekatan inkuiri 

ada interaksi antar siswa didalam kelompoknya. Siswa mencari dan membangun sendiri 

informasi dari suatu yang dipelajari sehingga proses belajar bukan sekedar kegiatan 

memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi merupakan kegiatan yang 

membangkitkan keaktifan siswa selama proses belajar mengajar. Guru dalam hal ini hanya 

berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Aktivitas yang demikian memberikan dampak 

positif bagi siswa, yaitu siswa belajar untuk bersosialisasi, seperti bekerja sama dalam 

kelompok dan bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya dalam kelompok.  Adanya 

kesempatan untuk berkomunikasi atau berdiskusi akan menunjang keaktifan sikap ilmiah 

siswa. Oleh karena itu siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

Ranah keterampilan yang dinilai pada setiap pertemuan adalah keterampilan kinerja 

presentasi dan kinerja praktikum.Dengan adanya penilaian keterampilan ini guru dapat 

melihat kemampuan keterampilan peserta didik dalam mempersentasikan hasil diskusinya dan 

menggunakan alat-alat percobaan pada saat praktikum sehingga peserta didik tidak hanya bisa 

secara pengetahuan saja melainkan dapat mempraktekkannya untuk memperlihatkan 

keterampilannya. Hal ini ada kaitannya dengan pendapat yang dikemukakan oleh seorang 

filsof Cina Confocius bahwa: “apa yang saya dengar,saya mudah lupa; apa yang saya lihat 

saya ingat; dan apa yang saya lakukan saya paham”.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Penerapan pendekatan 

pembelajaran inkuri dapat mencapai ketuntasan belajar siswa pada pokok bahasan laju reaksi 

di kelas XI MIA SMAN 10 Pekanbaru dan persentase pencapaian ketuntasan belajar klasikal 

kompetensi pengetahuan sebesar 91,43%, ketuntasan tujuan pembelajaran individu sebesar 

70%, ketuntasan masing-masing tujuan pembelajaran 70%, kompetensi sikap sebesar 100%, 

dan kompetensi keterampilan sebesar 100%. 
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ABSTRACT 

Selection of learning model / type is one of the influential factors in 

determining the learning success. Cooperative learning consists of 

several types, including talking stick and snowball throwing. This study 

aims to show the differences in learning outcomes of SHS students in 

class X, in the second semester on academic year 2014/2015 with 

curriculum of KTSP 2006, between students is learned with 

cooperative learning type Talking Stick and Snowball Throwing on 

chemistry teaching of mole concept. Samples were students in SHS 2 

Kisaran which taken by purposive sampling. Data collection 

instruments used were test of learning outcomes in the form of multiple 

choice that fulfill the validity, reliability, difficulty level, and 

distinguishing index. To test the significance of the difference between 

both learning outcomes is used t-test statistical techniques. The 

average of students learning outcomes obtained through cooperative 

learning talking stick = 78.38; while obtained through cooperative 

learning snowball throwing = 82.88. Based on the t-test results it can 

be stated that the learning outcomes of SHS students that learned with 

cooperative learning type Snowball Throwing is higher than that 

learned by cooperative learning type Talking Stick on chemistry 

teaching of mole concept with significant level of 0.05%. 

 

Keywords   : cooperative learning, talking stick, snowball throwing, mole concept, learning 

outcomes. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana yang menumbuh-kembangkan potensi-potensi 

kemanusiaan untuk bermasyarakat dan menjadi manusia yang sempurna (Suardi, 2012). 

Peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Upaya tersebut dilandasi 

akan kesadaran betapa pentingnya pendidikan dalam pengembangan SDM. Salah satu faktor 

penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan adalah faktor guru. Sebagai 

fasilitator, guru berperan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. 

Yang meningkat merupakan salah satu indikator pencapaian tujuan pendidikan yang tidak 

terlepas dari motivasi siswa maupun kreativitas guru dalam menyajikan materi pelajaran 

melalui berbagai model untuk dapat mencapai tujuan pengajaran secara maksimal. Strategi 

atau metode adalah komponen yang juga memiliki fungsi yang sangat menentukan. 

Keberhasilam pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. bagaimanapun 

lengkap dan jelasnya komponen lain, tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang 

tepat maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses 
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pencapaian tujuan (Sanjaya, 2008). Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan 

terarah sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal, 

dengan kata lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien (Wena, 

2011). 

Mempelajari ilmu kimia bukan hanya menguasai kumpulan pengetahuan berupa fakta, 

konsep, prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan dan penguasaan prosedur 

atau metode ilmiah. Dengan adanya persepsi demikian, memperkuat anggapan siswa terhadap 

pelajaran kimia sebagai cabang ilmu yang sulit dipahami dan membosankan. Sehingga 

menyebabkan rendahnya minat belajar kimia siswa dan kimia menjadi kurang menarik bagi 

siswa. Konsep mol adalah pokok bahasan kimia yang menjadi dasar untuk perhitungan kimia, 

sehingga untuk proses pembelajaran dibutuhkan banyak latihan dan diskusi. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick dan Snowball Throwing adalah salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam materi konsep mol dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick merupakan model pembelajaran yang mudah 

diterapkan. Talking Stick atau tongkat bebicara merupakan model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

Model kooperatif tipe Snowball Throwing, model ini juga menarik digunakan dalam pokok 

bahasan konsep mol. Model kooperatif ini juga mampu meningkatkan partisipasi dan 

interaksinya didalam proses belajar mengajar (Istarani, 2011). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan perbedaan hasil belajar siswa 

antara yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick dan tipe 

Snowball Throwing pada materi kimia konsep mol. 

 

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Sebagai kegiatan yang berupaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan, maka hasil belajar memiliki sasaran berupa ranah-ranah 

yang terkandung dalam tujuan. Ranah tujuan pendidikan berdasarkan hasil belahar siswa 

secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni : ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotorik. Tujuan ranah kognitif berhubungan dengan ingatan atau pengenalan 

terhadap pengetahuan dan informasi, serta pengembangan keterampilan intelektual. Tujuan 

ranah afektif berhubungan  dengan hirarki perhatian, sikap, pennghargaan, nilai, perasaan, dan 

emosi. Dan tujuan ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan motorik, manipulasi 

benda atau kegiatan yang memerlukan koodinasi saraf dan koordinasi badan (Dimyati, 2006). 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar berupa (1) Informasi 

verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan 

maupun tertulis. (2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, kemampuan 

analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. (3) Strategi 

kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. (4) 

Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan 

dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. (5) Sikap adalah kemampuan 

menerima atau menolah objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut (Suprijono, 

2011). 

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok konvensional yang 

menerapkan sistem kompetisi, dimana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan 

orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi dimana 
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keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Model 

pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan 

pembelajaran penting yaitu (1) Hasil belajar akademik. Para pengembang model ini telah 

menunjukkan bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai 

atau hasil belajar akademik siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang 

berhubungan dengan hasil belajar. (2) Penerimaan terhadap perbedaan individu. Tujuan lain 

model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda 

berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan dan ketidakmampuannya. (3) 

Pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga adalah mengajarkan kepada siswa 

keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial, penting dimiliki 

oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam pengembangan keterampilan 

sosial (Amri, 2010). 

Menurut Istarani (2011) Pembelajaran dengan model talking stick mendorong siswa 

untuk berani mengemukaan pendapat. Pembelajaran dengan model talking stick  diawali oleh 

penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan dipelajari. Siswa diberi kesempatan 

membaca dan mempelajari materi tersebut. Guru selanjutnya meminta kepada siswa menutup 

bukunya. Guru mengambil tongkat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tongkat tersebut 

diberikan kepada salah satu siswa. Siswa yang menerima tongkat tersebut diwajibkan 

menjawab petanyaan dari guru demikian seterusnya. Langkah akhir dari model talking Stick 

adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa melakukan refleksi terhadap materi yang 

telah dipelajarinya. Guru memberi ulasan terhadap seluruh jawaban yang diberikan siswa, 

selanjutnya bersama-sama siswa merumuskan kesimpulan.  

Sedangkan model pembelajaran Snowball Throwing merupakan rangkaian penyajian 

materi ajar yang diawali dengan penyampaian materi, lalu membentuk kelompok dan ketua 

kelompoknya, yang masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing 

untuk menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru, selanjutnya masing-masing siswa 

diberi satu lembar kertas, untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi 

yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Inti dari model pembelajaran Snowball Throwing 

adalah guru menjelaskan pada ketua kelompok, ketua kelompok menjelaskan pada 

anggotanya, masing-masing anggota membuat pertanyaan yang dimasukkan dalam bola, lalu 

bola tersebut dilempar pada siswa lain untuk menjawab pertanyaan yang ada didalam bola 

tersebut. 

Penelitian terdahulu sehubungan dengan penerapan tipe Talking Stick dan tipe Snowball 

Throwing yaitu  hasil penelitian menunjukkan prestasi belajar kognitif model pembelajaran 

kooperatif tipe Talking Stick lebih baik dibandingkan tipe TGT, yang ditunjukkan dengan 

nilai rata-rata kognitif  berturut-turut 79,167 dan 71,11 (Purwaningsih, 2014). Menurut 

Sutaryono (2014), dalam penelitiannya pada siklus I ketercapaian ketuntasan siswa adalah 

52,5% dengan rata-rata nilai 70,22, sedangkan pada siklus II mengalami kenaikan menjadi 

67,5% dengan nilai rata-rata 75,65. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan 

metode talking stick dilengkapi media flash dilengkapi handout dapat meningkatkan 

pemahaman siswa yang ditandai adanya kenaikan ketuntasan belajar. Hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe talking 

stick berintegrasi pembelajaran PAILKEM yaitu sebesar 71,91 dan rata-rata hasil belajar 

siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah sebesar 60,81. Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe talking stick lebih tinggi dibanding tipe STAD (Basyarun, 2013). 

Menurut Oviyanti (2014), dalam penelitiannya menyatakan rata-rata hasil post-test 

kelas eksperimen sebesar 89 dengan kriteria sangat efektis dan kelas kontrol sebesar 84 

dengan kriteria efektif. Simpulan dari penelitian, pembelajaran kooperatif  tipe Snowball 

Throwing efektif dalam meningkatkan hasil belajar koloid. Menurut Rasyid (2011), dalam 
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penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan 

menggunakan snowball throwing lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar siswa yang diajar 

dengan menggunakan konvensional. Rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan 

menggunakan snowball throwing adalah sebesar 68,625 dan rata-rata hasil belajar siswa yang 

diajar menggunakan konvensional adalah sebesar 63,75. Menurut Husna (2010), hasil belajar 

kelas eksperimen (dengan menggunakan snowball throwing) adalah sebesar 53,7 sedangkan 

hasil belajar kelas kontrol (konvensional) adalah sebesar 44,94. Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil belajar kelas eksperimen (dengan menggunakan snowball throwing) lebih tinggi 

daripada hasil belajar kelas kontrol (konvensional). 

Rumusan hipotesis penelitian adalah hasil belajar siswa SMA yang dibelajarkan dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing lebih tinggi daripada yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick pada materi kimia 

konsep mol. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kisaran. Waktu penelitian dilaksanakan 

pada semester genap tahun ajaran 2014/ 2015 pada bulan Maret – Mei 2015. 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X di SMA pada tahun ajaran 2014/2015 semester genap dan 

menggunakan kurikulum KTSP. Karena kesamaan tersebut maka sekolah manapun yang 

menjadi sampel penelitian sangat rasional dapat mewakili populasi. Karena keterbatasan dana, 

waktu, tenaga, dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan penelitian ini, maka sampel sekolah 

yang akan diteliti adalah SMA Negeri 2 Kisaran sebanyak 333 siswa yang terbagi menjadi 8 

kelas.  

Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas yaitu kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II yang diperoleh secara random sampling. Dalam teknik random sampling, 

sampel diambil sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang 

sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian ini, kelas pertama yaitu kelas 

X Mia 1 sebagai kelas eksperimen I yang diberi pengajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Talking Stick. Kelas kedua yaitu kelas X Mia 2 sebagai kelas eksperimen II 

yang diberi pengajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II 

adalah pretest dan postest yang berupa soal tertulis berbentuk pilihan berganda. Jumlah soal 

yang digunakan sebanyak 20 soal dengan masing-masing item terdiri dari lima jawaban (a, b, 

c, d, e), dimana soal yang dijawab benar diberi skor 1 dan soal yang dijawab salah diberi skor 

0. Sebelum instrumen pengumpul data digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba 

instrumen sebanyak 40 soal untuk mengetahui sejauh mana instrumen tersebut telah 

memenuhi syarat. Uji coba instrumen dilakukan dengan : (1) uji validitas yang berupa 

validitas isi; (2) reliabilitas digunakan rumus KR20 (Kuder-Rhicoderson); (3) daya pembeda 

soal dengan menggunakan indeks daya pembeda setiap butir soal; (4) tingkat kesukaran 

menggunakan indeks kesukaran (Arikunto, 2009). 

Dalam penelitian ini menggunakan rancangan test awal dan test akhir (pretest-posttest 

control group design) dimana melibatkan dua kelas yang diambil secara acak yang diberi 

perlakuan yang berbeda. Kelas eksperimen I diberikan model pembelajaran kooperatif tipe 

Talking Stick dan kelas eksperimen II diberi model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing. 

Dalam penelitian ini diberikan test sebanyak dua kali yaitu sebelum perlakuan dan 

sesudah perlakuan. Test yang diberi sebelum perlakuan (T1) disebut pretest dan tes yang 

diberi sesudah perlakuan (T2) disebut posttest. 
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Tabel 1 

Rancangan Penelitian 

Kelas Test Awal (Pretest) Perlakuan Test Akhir (Posttest) 

Eks I T1 X1 T2 

Eks II T1 X2 T2 

Keterangan : 

T1 : Pemberian test awal (pretest). 

T2 : Pemberian test akhir (posttest). 

X1 : Perlakuan yang diberi pada kelas eksperimen I yaitu model pembelajaran  kooperatif 

tipe Talking Stick. 

X2    : Perlakuan yang diberi pada kelas eksperimen II yaitu model pembelajaran kooperatif 

tipe Snowball Throwing. 

Teknik analisis data dilakukan dengan : (1) uji normalitas dengan menggunakan uji Chi 

Kuadrat (X
2
); (2) uji homogenitas dengan menggunakan F varians; (3) uji hipotesis dengan 

menggunakan uji t-satu pihak (Sudjana, 2011). Dan persen peningkatan hasil belajar dapat 

dihitung dengan rumus g factor (gain score ternormalisasi). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Data Instrumen Penelitian 

a. Validitas Tes 

Hasil uji validitas instrumen dengan menggunakan korelasi product moment. Untuk 

menafsirkan keberartian harga validitas untuk setiap soal, maka harga tersebut 

dikonsultasikan ke tabel harga kritik r-product moment pada α = 0,05 dan r tabel = 0,349 

dengan kriteria r hitung > r tabel yakni 0,42 > 0,349. Hasil uji validitas soal menunjukkan bahwa 

dari 40 soal yang disajikan pada siswa, diperoleh sebanyak 21 soal yang dinyatakan valid dan 

19 soal dinyatakan tidak valid. Adapun jumlah soal yang valid yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 20 soal yaitu soal bernomor 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 

26, 27, 29, 30, 34, 37, dan 40. Dimana soal tersebut telah mewakili setiap indikator 

keberhasilan belajar dalam penelitian ini. 

b. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas soal pada penelitian ini menggunakan Kuder Richardson – 20 (KR-20). Dari 

tabel nilai-nilai product moment, diketahui nilai r tabel untuk N = 32 dan pada  α = 0,05 yaitu r 

tabel = 0,349 sedangkan harga r hitung = 0,879. Dengan membandingkan harga r hitung dengan r 

tabel, dapat ditentukan reliabilitas butir tes dengan kriteria r hitung > r tabel yakni 0,879 > 0,349, 

maka dapat disimpulkan bahwa 20 soal tersebut secara keseluruhan dinyatakan reliabel. 

c. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang 

pandai (kemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai (kemampuan rendah). Hasil uji 

daya beda tes menunjukkan bahwa 20 soal yang telah divalidasi terdapat 11 soal yang 

tergolong baik, 5 soal yang tergolong cukup dan 4 soal yang tergolong kurang baik. 

d. Tingkat Kesukaran Tes 

Apabila tingkat kesukaran tes digunakan untuk mengetahui apakah tes yang digunakan 

termasuk dalam kategori tes yang mudah, sedang ataupun sukar. Hasil uji tingkat kesukaran 

tes menunjukkan bahwa dari 20 soal yang ada terdapat 5 soal yang tergolong mudah dan 15 

soal yang tergolong sedang. 

  

Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Hasil Belajar Siswa 
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Sebelum kedua sampel yaitu X Mia 1 dan X Mia 2 diberikan perlakuan yang berbeda, 

terlebih dahulu diberikan tes awal (pretest) yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

awal masing-masing siswa pada kedua kelas, serta untuk mengetahui kedua kelas tersebut 

terdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya dilakukan pembelajaran yang berbeda yaitu 

kelas eksperimen I dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dan 

kelas eksperimen II dengan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing. Pada 

akhir proses pembelajaran akan diberi tes akhir (posttest) untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar siswa SMA N 2 Kisaran semester genap T. A 2014/2015. Berdasarkan hasil penelitian 

setelah dilakukan perhitungan diperoleh data hasil penelitian pada tabel 2. 

 

Tabel 2 Rata-Rata Nilai Hasil Belajar Siswa 

Kelas 
Nilai Rata-Rata 

Pretest Posttest 

Eks I 52,125 78,375 

Eks II 49 82,875 

 

Berikut hasil belajar kimia siswa SMA N 2 Kisaran semester genap T. A 2014/2015 

yang digambarkan lebih jelas dalam gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Hasil Belajar Kimia Siswa SMA N 2 Kisaran 

 

Analisis Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan data hasil belajar siswa yang diperoleh pada penelitian dan setelah data 

ditabulasikan maka diperoleh rata-rata, standar deviasi, dan varians dari data pretest dan 

posttest baik dari kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II seperti tabel 3 dibawah ini  

 

Tabel 3 

Rata-Rata, Standar Deviasi, dan Varians Data Pretest-Posttest 

Kelas 
Nilai Rata-Rata Standar Deviasi Varians 

Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest 

Eks I 52,125 78,375 9,050 6,830 81,907 46,650 

EksII 49 82,875 11,390 7,501 129,743 56,266 
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a. Uji Normalitas 

Hasil perhitungan untuk uji normalitas untuk data pretest dan posttest kedua kelas yaitu 

eksperimen I dengan ekeperimen II dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat pada taraf nyata α 

= 0,05 dengan kriteria Chi Kuadrat hitung < Chi Kuadrat tabel maka dinyatakan normalitas, dapat 

dilihat pada tabel 4 dibawah ini : 

 

Tabel 4 

Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

K

el

as  

Sum

ber 

data 

X
2
h

itung 

X
2
tabel Α Ket 

E

k

s 

I 

Pret

est 

5,9

2 

11,07 0,05 Terdistribusi 

Normal 

Postt

est  

10,

42 

11,07 0,05 Terdistribusi 

Normal 

E

k

s 

II 

Pret

est 

2,7

8 

11,07 0,05 Terdistribusi 

Normal 

Postt

est 

5,8

2 

11,07 0,05 Terdistribusi 

Normal 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Uji normalitas data hasil belajar siswa kelas eksperimen I diperoleh X
2
hitung untuk pretest 

5,92 dan X
2
hitung untuk posttest 10,42. Dengan mengambil taraf nyata α = 0,05 dan dk = 5 

adalah 11,07, dari data terlihat harga Chi Kuadrat hitung < Chi Kuadrat tabel maka dapat 

disimpulkan data hasil belajar kimia siswa terdistribusi normal. 

2. Uji normalitas data hasil belajar siswa kelas eksperimen II diperoleh X
2
hitung untuk pretest 

2,78dan X
2
hitung untuk posttest 5,82. Dengan mengambil taraf nyata α = 0,05 dan dk = 5 

adalah 11,07, dari data terlihat harga Chi Kuadrat hitung < Chi Kuadrat tabel maka dapat 

disimpulkan data hasil belajar kimia siswa terdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Hasil perhitungan untuk uji homogenitas untuk data pretest dan posttest kedua kelas 

eksperimen dengan membandingakan Fhitung dan Ftabel. Dikatakan homogen apabila harga 

Fhitung < Ftabel pada taraf signifikan α = 0,05 dapat dilihat pada tabel 5  

di bawah ini : 

 

Tabel 5 

Uji Homogenitas Sampel 

Sum

ber 

Data 

Kel

as 

S
2
 Fhitung Ftabel Ket 

Pret

est 

Ek

s I 

81,9

07 
1,58 1,69 

Hom

ogen Ek

s II 

129,

743 

Postt

est 

Ek

s I 

46,6

50 
1,206 1,69 

Hom

ogen Ek

s II 

56,2

66 

S
2
 = Varians ; Ftabel = dk (n-1),(n-1) (α = 0,05) 
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Dari data tabel diperoleh harga Fhitung pretest = 1,58 sedangkan harga Fhitung posttest = 

1,206. Berdasarkan tabel nilai untuk distribusi F dengan taraf nyata α = 0,05 dan db 

pembilang 39 serta db penyebut 39 karena Ftabel (39,39) tidak terdapat pada daftar distribusi F 

maka Ftabel yang digunakan yaitu F yang terdekat dekat (39,39) yaitu Ftabel (40,40) = 1,69. 

Karena harga Fhitung < Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa pretest dan posttest dari kedua 

kelas eksperimen tersebut adalah homogen. 

c.  Uji Hipotesis 

Setelah diketahui bahwa data terdistribusi normal dan homogen, maka dapat dilakukan 

uji hipotesis dengan menggunakan uji statistik uji-t satu pihak. Uji ini untuk mengetahui 

apakah hipotesis dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Kriteria pengujian t  hitung yang 

diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan t tabel. Bila t hitung berada di daerah kritis t < -t α, 

maka Ha diterima dan Ho ditolak. Data hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 6. di bawah 

ini 

Tabel 6 

Hasil Uji Hipotesis Data Posttest 

Data Kelas 
t hitung t tabel Keterangan 

Eksperimen I Eksperimen II 

X = 78,375 X = 82,875 

-2,807 1,671 
Ha diterima, Ho 

ditolak 
S = 6,830 S = 7,501 

S
2
 = 46,650 S

2
 = 56,266 

 

Dari data distribusi t diperoleh t tabel = 1,671, sedangkan berdasarkan perhitungan 

diperoleh t hitung = -2,807. Daerah kritis pada t < -1,671. Berarti hasil hasil belajar siswa SMA 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing lebih tinggi 

daripada yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick pada 

materi kimia konsep mol di kelas X Mia SMA N 2 Kisaran. 

 

d.  Persen Peningkatan Hasil Belajar 

Hasil perhitungan persentase peningkatan hasil belajar dapat langsung dicari dari rata-

rata nilai gain seluruh siswa untuk masing-masing kelas, dapat dilihat pada table 7 dibawah 

ini : 

Tabel 7 

Persen Peningkatan Hasil Belajar 

Kela

s 

kriteria Ket Gain Ket 

Eks I 

 

g < 0,3 = 

Rendah 

 

0,3 < g > 

0,7 = 

Sedang 

 

g > 0,7 = 

Tinggi 

 

g = 

0,54

1 

54,1 

% 

Seda

ng 

Eks 

II 

g = 

0,65

5 

65,5 

% 

Seda

ng 

 

Berikut persen peningkatan hasil belajar kimia siswa SMA N 2 Kisaran semester genap 

T. A 2014/2015 yang digambarkan lebih jelas dalam gambar 2 dibawah ini : 
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Gambar 2. Persentase Peningkatan Hasil Belajar 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa persen peningkatan hasil belajar 

kimia khususnya pokok bahasan konsep mol kelas eksperimen II (% g = 65,5 %) yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing lebih tinggi daripada 

kelas eksperimen I (%g = 54,1 %) yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

talking stick. 

 

Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 2 Kisaran, pada bulan April di kelas X Mia pada 

semester genap tahunajaran 2014/2015 dengan populasi seluruh kelas X Mia SMA dengan 

sampel berjumlah 2 kelas yaitu kelas X Mia 1 dan X Mia 2, masing-masing kelas terdiri dari 

40 siswa. Satu kelas diberi pengajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe talking 

stick (eksperimen I) dan kelas lainnya diberi pengajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe snowball throwing (eksperimen II). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar pada kedua kelas 

eksperimen. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 4x pertemuan .Sebelum diberikan 

perlakuan, terlebih dahulu kedua kelas diberikan tes awal (pretest) dengan menggunakan 20 

butir soal (lampiran 19 hal : 111) yang sudah valid dan reliabel. Tes awal (pretest) bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan awal dari masing-masing kelas. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh rata-rata tes awal (pretest) pada kelas eksperimen I sebesar 52,125 sednagkan rata-

rata nilai tes awal (posttest) pada kelas eksperimen II sebesar 49. Melalui tes awal dapat 

dilihat bahwa kemampuan awal kedua kelas hampir sama. 

Berdasarkan analisis data hasil belajar dalam penelitian, setelah diberikan pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick diperoleh hasil belajar 

siswa pada tes akhir (posttest) yaitu sebesar 78,375. Pada kelas eksperimen I tersebut, peserta 

didik dibagi dalam kelompok. Terlebih dahulu guru memberikan pengarahan tentang model 

pembelajaran kooperatif tipe talking stick. Kemudian guru membagikan media handout dan 

guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi pelajaran. Selanjutnya siswa berdiskusi 

kemudian mengerjakan soal yang ada dalam handout tersebut, kemudian kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah mempresentasikan hasil diskusi, guru menyuruh 

siswa untuk menyimpan media handout. Guru memberikan tongkat kepada salah satu siswa 

dan siswa yang mendapat tongkat menjawab pertanyaan dari guru. Setelah soal terjawab, 

siswa diberi kesempatan memberikan tongkat kepada siswa lain. Dan siswa yang mendapat 

tongkat tersebut menjawab pertanyaan dari guru. Sehingga ada peningkatan hasil belajar 

siswa yaitu siswa lebih bersemangat dalam berdiskusi, karena mereka dituntut untuk 
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menjawab pertanyaan dari guru dan menerangkannya di depan kelas. Sehingga siswa lebih 

menguasai materi. 

Sedangkan pada kelas eksperimen II yang menerapakan model pembelajaran kooperatif 

tipe snowball throwing. Terlebih dahulu guru memberikan pengarahan tentang model 

pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing, kemudian membagikan media handout. 

Selanjutnya siswa membentuk kelompok dan guru memanggil ketua kelompok dari setiap 

kelompok. Kemudian guru memberikan penjelasan tentang materi kepada ketua kelompok. 

Selanjutnya masing-masing ketua kelompok menjelaskan materi yang telah disampaikan 

guru. Siswa berdiskusi dan mengerjakan soal yang ada pada media handout dan 

mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian guru menyuruh untuk menyimpan media 

handout dan menyuruh siswa untuk membuat pertanyaan di kertas, dan kertas tersebut di buat 

seperti bola. Selanjutnya siswa melempar bola kepada siswa lain. Dan siswa yang mendapat 

bola berhak\ menjawab pertanyaan yang ada dalam bola kertas tersebut. Dan siswa yang telah 

menjawab pertanyaan diberi kesempatan untuk melempar bola ke siswa yang lain dan 

menjawab pertanyaan yang ada dalam bola pertanyaan. Siswa dituntut untuk menegmbangkan 

pengetahuan yang didapatkan dengan cara membuat soal dan menjawab soal yang diberikan 

temannya. 

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis diperoleh t tabel = 1,671, sedangkan berdasarkan 

perhitungan diperoleh t hitung = - 2,807. Daerak kritis pada t < -1,671. Berarti hasil belajar 

siswa SMA yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing 

lebih tinggi daripada yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Talking 

Stick pada materi kimia konsep mol di kelas X Mia SMA N 2 Kisaran. 

Dengan masing – masing % peningkatan hasil belajar (% g) 

% g1 = 54,1 %    % g2 = 65,5 % 

% g1 < % g2 

Keterangan : 

% g1 = persen peningkatan hasil belajar kimia siswa dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe talking stick 

% g2 = persen peningkatan hasil belajar kimia siswa dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe snowball throwing. 

Berarti persen peningkatan hasil belajar siswa SMA yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing lebih tinggi daripada yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick pada materi kimia konsep mol di 

kelas X Mia SMA N 2 Kisaran.  

Dalam penelitian ini, tipe snowball throwing lebih tinggi daripada tipe talking stick 

karena pada talking stick guru secara langsung menjelaskan materi pada siswa. Sedangkan 

pada snowball throwing, guru memanggil tiap-tiap ketua kelompok dan ketua kelompoklah 

yang menjelaskan materi kepada masing-masing anggota kelompok. Snowball Throwing 

hampir sama dengan tutor sebaya karena yang menjelaskan materi kepada anggota kelompok 

yaitu ketua kelompok. Guru memanggil setiap ketua kelompok untuk mendengarkan 

penjelasan dari guru. Kemudian ketua kelompok menjelaskan materi yang didapat dari guru 

kepada anggota kelompok. Pada tipe snowball throwing ini terjadi kerjasama antarsiswa. 

Kerjasama antarsiswa pada umumnya memberikan hasil yang cukup baik. Peran teman 

sebaya dapat menumbuhkan dan membangkitkan persaingan hasil belajar yang sehat. Belajar 

antarsiswa dapat menghilangkan rasa kecanggungan, rendah diri, malu, dan sebagainya, 

sehingga diharapkan siswa yang kurang paham tidak segan-segan untuk mengunkapkan 

kesulitan yang dihadapinya (Suherman, 2003). 

 

 

 



 

 

2119 

 

KESIMPULAN 

Rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pembelajaran kooperatif tipe 

talking stick = 78,38; sementara yang diperoleh melalui pembelajaran kooperatif tipe 

snowball throwing = 82,88. Berdasarkan hasil uji-t tersebut dapat dinyatakan bahwa hasil 

belajar siswa SMA yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing lebih tinggi daripada yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Talking Stick pada materi kimia konsep mol dengan tingkat signifikansi 0,05%. 
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ABSTRAK 

Materi Tata Nama Senyawa Kimia merupakan materi  yang 

menuntut siswa untuk menghafal nama-nama unsur, anion dan kation 

sehingga pembelajaran kurang menarik dan membosankan. Untuk itu 

diperlukan suatu alternatif  agar  pembelajaran  menjadi  menarik  dan  

siswa  mudah  memahami konsep pada materi ini, alternatif yang 

digunakan adalah membuat media pembelajaran. Media 

pembelajaran ini berupa media permainan dalam  bentuk puzzle  

kimia.  Penelitian   ini   bertujuan  untuk  membuat  media 

pembelajaran berupa media permainan puzzle kimia untuk materi tata 

nama senyawa kimia dan menguji kelayakannya pada  pembelajaran 

kimia di kelas X. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

pengembangan atau Research and Developmend (R&D) yaitu 

menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Uji kelayakan dilakukan pada siswa kelas X SMA Negeri 12 

Padang dan mahasiswa PL fggg vJurusan Kimia. Teknik pengambilan 

data pada penelitian ini menggunakan angket dalam bentuk skala 

LIKERT yang berisi pernyataan mengenai kualitas isi dan tujuan, 

kualitas instruksional, dan kualitas teknis. Hasil analisis angket 

diperoleh dengan nilai kelayakan 4.50 untuk siswa dan 4.44 untuk 

mahasiswa. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa media puzzle 

kimia untuk materi tata nama senyawa kimia dari segi kualitas isi 

dan tujuan, kualitas instruksional, dan kualias teknis sangat layak 

digunakan sebagai salah satu media pembelajaran kimia di kelas X 

SMA/MA. 

 

Kata kunci : Tata Nama Senyawa Kimia, Media Puzzle Kimia , dan Uji Kelayakan 

 

PENDAHULUAN 

Pokok bahasan Rumus dan Tata Nama Senyawa Kimia merupakan salah satu  pokok  

bahasan  yang wajib  dipelajari  pada kelas  X SMA/MA.  Materi pembelajaran pada pokok 

bahasan ini sangat mendasar dan harus benar-benar dipahami siswa, Hal ini disebabkan 

karena ada siswa yang jika diberikan nama senyawa kimia tidak bisa menuliskan rumus 

molekulnya dan sebaliknya jika diberikan rumus molekulnya tidak bisa menyebutkan nama 

senyawa kimia sehingga dibutuhkan pemahaman mengenai penamaan nama senyawa kimia. 

Materi Rumus dan Tata Nama Senyawa Kimia ini lebih menuntut siswa untuk menghafal  

nama anion dan  kation secara  berulang.  Sehingga materi pada pokok bahasan Rumus dan 

Tata Nama Senyawa Kimia diajarkan dengan memperbanyak latihan yang diberikan kepada 

siswa. 

Kenyataan di lapangan, sesuai dengan  hasil wawancara dengan salah seorang guru 
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kimia di SMAN 12 Padang menyatakan bahwa siswa cenderung mengalami kesulitan untuk 

menghafal nama-nama unsur, anion, dan kation. Sehingga mereka menganggap pelajaran 

kimia ini sangat tidak menarik dan membosankan, akibatnya timbul rasa jenuh siswa untuk 

belajar. Untuk mengatasi hal  tersebut harus ditemukan cara atau alternatif  yang membuat 

siswa lebih mudah  memahami  konsep dan pembelajaran  menjadi menarik. Salah satu 

alternatif yang bisa diterapkan adalah dengan menggunakan media pembelajaran. 

Beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu bahan ajar, LKS, Modul 

Pembelajaran,CD interaktif,dan media permainan. Media pembelajaran yang akan diteliti 

adalah media permainan. Media permainan ini memiliki beberapa kelebihan seperti: 

permainan akan menyebabkan suasana belajar yang lebih menyenangkan, siswa lebih 

termotivasi dan akhirnya siswa tidak merasa jenuh dalam pembelajaran tersebut. Media 

permainan ini merupakan  suatu  kegiatan  yang menyenangkan,menghibur,  mengandung 

unsur kompetisi dan keragu-raguan karena tidak tahu sebelumnya siapa yang bakal   menang 

dan kalah (Sadiman, 2006:78).   Sehingga siswa lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. 

Hal ini disebabkan jika siswa yang ingin menang dalam permainan, maka mereka harus 

membaca materi kimia tersebut terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran di sekolah. 

Media pembelajaran yang akan diteliti adalah media permainan menyusun puzzle. 

Media puzzle merupakan salah satu permainan yang bersifat edukatif yang bermanfaat untuk 

meningkatkan keterampilan kognitif, meningkatkan keterampilan motorir halus, melatih 

kemampuan menalar, melatih kesabaran, dan meningkatkan keterampilan sosial. (Sri 

Widyanarti, 2012). Media pembelajaran puzzle ini merupakan sejenis permainanyang telah 

banyak dikenal ditengah   masyarakat. Namun, pemakaian secara khusus yang dirancang 

untuk pembelajaran kimia di sekolah masih  sangat sedikit dikenal Erdik, Ender (2003:428) 

dalam tulisannya yang berjudul spiral puzzle for organik chemistry students, menjelaskan 

penggunaan media puzzle dalam bentuk spiral puzzle untuk menuliskan reaksi-reaksi senyawa 

karbon khususnya yang berantai panjang. 

Media puzzle yang dibuat dan dirancang  untuk  pembelajaran  pada materi Rumus dan 

Tata Nama Senyawa Kimia terdiri dari 3 model yaitu,  media puzzle untuk senyawa ion, 

senyawa kovalen dan senyawa organik sederhana. Ketiga media puzzle tersebut dirancang 

sesederhana mungkin agar siswa  lebih  mudah  memahami  konsep  dan  dapat  mengerjakan 

latihan mengenai penulisan rumus kimia dan pemberian nama senyawa kimia. Pada 

penerapan  penggunaan media ini siswa melakukan peragaan langsung sehingga memperoleh 

rumus kimia dan nama senyawa secara sendiri  dari kombinasi media puzzle. Akibatnya 

siswa menjadi lebih mudah memahami materi pada pokok bahasan Rumus dan Tata Nama 

Senyawa Kimia dengan menggunakan media puzzle. 

Adapun tujuan dilakukan  penelitian ini adalah 1) Membuat media pembelajaran berupa 

media permainan puzzle kimia yang layak untuk pembelajaran kimia pada materi Rumus dan 

Tata Nama Senyawa Kimia di Kelas X. 2) Menguji kelayakan media pembelajaran berupa  

media  permainan puzzle kimia yang telah dibuat dari segi kualitas instruksional, kualitas isi 

dan tujuan, dan kualitas teknis. 

 

METODE  PENELITIAN 

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Research and Development (R&D), 

yakni metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2007:407).  Jadi hasil akhir dari penelitian ini adalah 

sebuah produk berbentuk media permainan puzzle kimia pada materi rumus dan tata nama 

senyawa kimia dalam pembelajaran kimia yang layak digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran kimia. Penelitian ini dilakukan di SMA N 12 Padang. Penelitian ini dilakukan 

beberapa tahap, yaitu 1) merancang media, 2) membuat media, dan 3) Uji Kelayakan Media. 
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Uji kelayakan media diujikan kepada siswa, guru kimia dan mahasiswa jurusan kimia.  

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa angket. Angket 

ini diberikan kepada siswa, guru dan mahasiswa jurusan kimia untuk melihat pandangan 

mereka terhadap media pembelajaran berupa media puzzle kimia yang dibuat mencakup 

kualitas isi dan tujuan, kualitas instruksional, dan kualitas teknis. Angket tersebut disusun 

menggunakan skala Likert. Skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2007: 92). Setelah dilakukan uji kelayakan, maka langkah selanjutnya adalah merevisi media 

puzzle kimia. Revisi dilakukan pada bagian-bagian yang dianggap perlu dan memperbaiki 

kekurangan-kekurangan sesuai dengan saran yang terdapat pada angket siswa, guru kimia, 

mahasiswa, dan dosen kimia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media permainan puzzle kimia  

Hasil dari penelitian ini adalah media pembelajaran berupa media permainan puzzle 

kimia pada materi rumus dan tata nama senyawa kimia. Media permainan ini dibuat dengan 

menggunakan bahan yang sederhana seperti: karton, kertas sticker, gabus, dan papan, yang 

didesain dengan menggunakan corel draw dan microsoft word. Media dilengkapi dengan 

lembar kerja siswa (LKS) dan petunjuk penggunaan media. LKS berisikan beberapa contoh  

penggunaan  media  dan  soal-soal  yang  menuntun  siswa  untuk dapat memahami materi 

dengan menggunakan media  puzzle kimia. Petunjuk penggunaan dapat membantu siswa 

dalam menggunakan media dan  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  terdapat  di  LKS  

sehingga siswa bisa belajar secara sendiri atau kelompok di rumah. 

Bentuk potongan puzzle memiliki ciri tersendiri sehingga mudah diingat dan dipahami 

siswa, seperti bentuk potongan puzzle kation yang bercirikan tonjolan yang disesuaikan 

dengan muatannya, begitu juga dengan bentuk potongan puzzle anionnya. Menyusun 

potongan-potongan puzzle kimia menjadi kombinasi puzzle yang utuh membuat siswa 

berpikir sambil bermain dalam belajar kimia. Potongan-potongan puzzle diibaratkan sebuah 

unsur  yang  akan  membentuk  sebuah  senyawa jika potongan-potongan tersebut disusun dan 

digabungkan membentuk kombinasi puzzle yang cocok,dengan menemukan potongan-

potongan puzzle dan meggabungkannya sesuai soalyang diberikan maka siswa dapat 
menyimpulkan rumus kimia dan nama senyawa-senyawa kimia.  

Puzle Senyawa ion 

Potongan-potongan puzzle terdiri dari kation bermuatan +1, +2, +3 dan anion 

bermuatan -1,-2,-3  yang  disesuaikan dengan ukurannya. Pada potongan puzzle ini terdapat  

nama  unsur. 

Puzle Senyawa kovalen 

    Potongan-potongan  puzzle  senyawa  kovalen  berupa unsur-unsur non  logam,  pada  

potongan ini terdapat  nama  unsur  dan  rumus kimia unsur non logam.Beberapa potongan 

ini digabungkan menjadi sebuah kombinasi puzzle yang utuh sehingga dari kombinasi 

potongan ini siswa dapat menyimpulkan nama senyawa kovalen dan rumus kimianya.    

Puzle Senyawa organik 

Media permainan puzzle untuk senyawa organik terdiri dari papan puzzle sebagai 

wadah untuk menyusun puzzle dan anak puzzle sebagai potongan puzzle yang akan disusun, 

anak puzzle berupa rumus  struktur seperti C,H,O,CH,CH2,CH3 dan  lain- lain. Anak-anak 

puzzle ini disusun diatas papan puzzle membentuk rumus struktur   kimia   organik   beserta   

nama senyawa organiknya. 
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Kation +            anion -1       Kation +2       anion -2 
a,potongan puzle senyawa ion 

  
b.potongan senyawa kovalen      c. senyawa organik 

gambar 1. potongan puzle kimia 

 

                   
Gambar 2. Puzle senyawa ion 

 

 
Gambar 3. Puzle senyawa kovalen 

 

 
Gambar 4. Puzle senyawa organik 

Kelayakan media 

Analisis data angket siswa 

Media pembelajaran ini telah diuji   kelayakannya dengan menggunakan angket yang 

diberikan kepada siswa kelas X SMAN 12 Padang yang berjumlah 30 orang. Kelayakan 

media ditinjau dari segi kualitas instruksional, dan kualitas teknis. Dari hasil analisis data 

secara keseluruhan diperoleh skor rata- rata kelayakan media adalah 4,50. Skor tersebut 
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diperoleh dengan cara menjumlahkan skor masing-masing item dan membaginya dengan 

jumlah item yaitu 13 item sehingga di peroleh interpretasi data angket siswa adalah sangat 

layak. 

Analisis data angket mahasiswa 

Data yang dideskripsikan adalah data yang diperoleh dari jawaban angket mahasiswa 

PL Jurusan Kimia FMIPA UNP yang berjumlah 30 orang. Kelayakan media ditinjau dari 

segi kualitas isi dan tujuan, kualitas instruksional, dan kualitas teknis. Distribusi jawaban 

angket tersebut dapat dilihat pada Lampiran 10. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

sehingga didapatkan skor rata-rata nilai kelayakan media permainan  puzzle kimia untuk 

materi rumus dan tata nama senyawa kimia. Dari hasil analisis data secara keseluruhan 

diperoleh skor rata- rata kelayakan media permainan puzzle kimia adalah 4,44. Skor tersebut 

diperoleh dengan cara menjumlahkan skor masing-masing item dan membaginya dengan 

jumlah item yaitu 15 item sehingga diperoleh interpretasi data  angket  Mahasiswa PL 

Jurusan Kimia FMIPA UNP adalah sangat layak. 

Saran dari guru 

Angket juga diberikan kepada guru kimia sebanyak 4 orang. Secara umum ada beberapa 

saran atau masukan dari guru yang menjadi pertimbangan untuk merevisi media ini yaitu 

sebagai berikut. 

1) Pada kualitas isi dan tujuan, sebaiknya setiap siswa masing-masing memiliki LKS sehingga 

bisa menjawab pertanyaan sendiri. 

2) Pada kualitas teknis media sudah baik dan menarik, pada senyawa kovalen seharusnya 

dituliskan awalan-awalan yang digunakan pada penamaan senyawa kovalen. 

3) Pada kualitas instruksional, motivasi dan kerjasama siswa meningkat namun masih 

butuh pengawasan guru dalam menggunakan media ini. 

Kelayakan suatu media pembelajaran dapat dilihat dari indikator kualitas isi dan tujuan, 

kualitas instruksional, dankualitas teknis (Arsyad 1997:175). Ditinjau dari indikator : 

1.  Kualitas isi dan tujuan 

Indikator kualitas isi dan tujuan yang dimaksud adalah ketepatan media, kepentingan 

isi media, kelengkapan media, keseimbangan media, minat/ perhatian siswa, keadilan, dan 

kesesuaian dengan situasi siswa. Indikator kualitas isi dan tujuan terdapat pada angket 

mahasiswa dan saran dari guru. Pada angket mahasiswa, indikator kualitas isi dan tujuan 

terdapat pada item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 diperoleh nilai kelayakan untuk mahasiswa PL 

Jurusan Kimia yaitu 4,42. Jika diinterpretasikan, dari kualitas isi dan tujuan media puzzle 

telah dapat membantu siswa memahami materi dan menemukan konsep pada materi rumus 

kimia dan tata nama senyawa kimia. 

2.  Kualitas instruksional 

Ditinjau dari kualitas instruksional,   berdasarkan hasil analisis distribusi  angket  

siswa dengan  nilai  rata-rata  kelayakan  4,60 dan  pada angket mahasiswa dengan nilai rata-

rata kelayakan 4,39 diperoleh media ini sangat layak digunakan dalam pembelajaran rumus 

kimia dan tata nama senyawa kimia. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa telah adanya 

fungsi afektif pada media yaitu mampu memotivasi siswa dalam belajar Kualitas 

instruksional yang dimaksud disini meliputi, memberikan bantuan belajar untuk siswa, 

kualitas memotivasi, kualitas sosial interaksi sosialnya, dan dapat memberi dampak pada 

guru. 

3. Kualitas teknis 

Kualitas teknis yang dimaksud adalah Keterbacaan media, kemudahan penggunaan 

media, dan kualitas penampilan media. Pada angket siswa indikator kualitas teknis terdapat 

pada item nomor 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 diperoleh nilai kelayakan untuk siswa yaitu 4,39. 

Untuk angket mahasiswa terdapat pada item nomor 13, 14, dan 15 diperoleh nilai 

kelayakannya yaitu 4.60.   Jika diinterpretasikan dari segi kualitas   teknis media telah 
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menampilkan bentuk  yang menarik. Warna yang digunakan  pada media adalah warna-

warna terang sehingga lebih menarik, begitu juga tulisan yang digunakan bervariasi, jelas, 

dan menarik. Pilihan warna yang menarik dapat merangsang fungsi otak kanan.  

 

Penggunaan warna pada bentuk potongan puzzle sangat membantu siswa dalam 

memahami dan mengingat rumus dan nama senyawa kimia sehingga informasi lebih cepat 

ditangkap oleh otak. Arsyad (1997: 17) mengemukakan bahwa tampilan media yang menarik 

menandakan fungsi atensi media telah terpenuhi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian 

siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran. Jadi media permainan ini telah memenuhi 

fungsi media sebagai fungsi atensi. 

Tanggapan yang diberikan guru kimia terhadap media permainan puzzle kimia sudah 

sangat baik, guru-guru memberikan saran-saran diantaranya dari segi kualitas instruksional, 

kualitas isi dan tujuan, dan kuaitas teknis. Saran dari guru terhadap media permainan puzzle 

kimia ini adalah masih perlunya bimbingan guru dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan media ini agar siswa benar-benar dapat memahami materi rumus dan tata nama 

senyawa kimia. Pada Penelitian ini LKS dibagikan secara perkelompok, namun guru 

menyarankan sebaiknya media yang dilengkapi LKS dimiliki oleh setiap siswa agar setiap 

siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKS. Dari saran-saran   

yang telah diberikan guru-guru kimia   dapat menyempurnakan media puzzle kimia ini 

sebagai media pembelajaran kimia di kelas X. 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa media pembelajaran berupa media  

permainan puzzle kimia untuk materi  rumus kimia dan  tata nama senyawa kimia secara 

keseluruhan dengan nilai kelayakan 3,50 pada angket siswa, dan angket mahasiswa dengan 

nilai kelaykan 4,44  ini menunjukkan bahwa media puzzle kimia layak digunakan sebagai 

media pembelajaran maupun sebagai media latihan bagi siswa di rumah secara mandiri atau 

kelompok. 

Namun, media ini juga tidak terlepas dari beberapa keterbatasan- keterbatasan, 

diantaranya media lebih tepat  

digunakan sebagai media latihan bagi siswa agar memantapkan konsep yang sebelumnya 

telah dipelajari. Dalam penggunaan media tidak semua senyawa kimia dapat kita temukan 

rumus dan namanya dikarenakan keterbatasan unsur-unsur yang dibuat dalam media, senyawa 

yang ditemukan berasal dari unsur-unsur yang biasa dikenal dan yang biasanya terdapat pada 

buku-buku kimia SMA/MA. 

Berikut beberapa kelemahaan/ keterbatasan media puzzle kimia pada materi rumus dan 

tata nama senyawa : 

(a) Belajar dengan menggunakan media ini terlebih dahulu harus mengetahui tata cara 

penggunannya. 

(b) Potongan-potongan puzzle sangat banyak sesuai dengan banyaknya jumlah unsur yang 

dibuatkan dalam media sehingga siswa agak lebih susah menemukan unsur-unsurnya 

(c) Tidak  semua  senyawa  kimia  dapat  kita  temukan  menggunakan media puzzle kimia 

ini, karena keterbatasan media dan banyaknya jumlah senyawa kimia, sehingga dibatasi 

berdasarkan soal-soal yang terdapat pada Lembar Kerja Siswa (LKS). 

(d) Media ini belum mampu sepenuhnya diterapkan dalam proses pembelajaran tahap 

eksplorasi,sebaiknya digunakan pada tahap elaborasi atau digunakan untuk memantapkan 

pemahaman siswa dan sebagai latihan bagi siswa. 

(e) Siswa menjadi agak lebih berisik dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan 

dikarenakan dikerjakan dalam kelompok. 

(f) Guru harus benar-benar mengawasi siswa dan membimbing siswa dalam belajar 

menggunakan media agar siswa belajar lebih terarah. 

Oleh sebab itu, peran guru dalam membimbing siswa sangat diperlukan pada 
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pembelajaran yang menggunakan media ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

miskonsepsi sehingga tujuan penggunaan media pembelajaran puzzle kimia ini dapat tercapai 

dengan baik. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran berupa media permainan puzzle kimia untuk materi rumus kimia dan tata nama 

senyawa kimia dapat dibuat dan layak digunakan sebagai media pembelajaran kimia untuk 

kelas X baik ditinjau dari kualitas isi dan tujuan, kualitas instruksional, dan kualitas teknis. 
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ABSTRACT 

This Research was aimed to find out the relationship and the 

magnitude of the relationship between student’s perception of 

chemistry with chemistry student learning result SMA. The kind of 

research is quantitative-qualitative research which used survey 

method, correlational and interview. The population of research is all 

student SMA. The sample consisted of 246 people of class X, XI 

science, and XII science. Data collection techniques are documentation 

technique, questionnaire and interview. Data analysis technique is the 

correlation test. Based on the final calculation result obtained tvalue is 

6.817 > ttable is 1.645 it which means that the hypotheses is accepted 

or with the other word there is relationship between student’s 

perception of chemistry with chemistry student learning result SMAN 

with the magnitude of the relationship is 16%.  

 

Keywords : Perception, Chemistry Lesson, Learning Result. 

 

PENDAHULUAN 

Belajar merupakan aktivitas seseorang untuk mengetahui dan memahami segala 

sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. 

Perubahan sebagai hasil proses belajar tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, 

minat, watak, dan penyesuaian diri (Sudjana, 2008). 

Ahmadi dan Widodo (2004) mengungkapkan bahwa aktivitas belajar bagi setiap 

individu tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. Kadang-kadang dapat cepat 

menangkap apa yang dipelajari namun kadang-kadang terasa amat sulit, terkadang 

semangatnya tinggi tetapi terkadang juga sulit untuk mengadakan konsentrasi.  

Kimia penting untuk diajarkan pada sekolah formal karena ia merupakan ilmu yang 

mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang 

berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat 

(Mulyasa, 2011). Kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun IPA, oleh karenanya kimia 

memiliki karakteristik sama dengan IPA. Mata pelajaran kimia oleh sebagian siswa masih 

dianggap sebagai pelajaran yang sulit di pahami. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan 

bahwa kesulitan siswa dalam belajar kimia secara bermakna, disebabkan oleh rendahnya 

kualitas pemahaman terhadap konsep dasar kimia. Hal ini menggambarkan bahwa proses 

belajar siswa dalam pembelajaran kimia cenderung masih rendah (Sigala, 2011). 

Hal tersebut sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu dari hasil 

wawancara dengan 20 orang siswa SMA, diketahui bahwa mereka masih menganggap 

pelajaran kimia itu merupakan salah satu pelajaran yang sulit, menakutkan, membosankan, 

dan kurang bermanfaat. Sementara itu diketahui pula bahwa masih banyak siswa yang nilai 
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ulangan hariannya di bawah KKM yang menunjukkan bahwa hasil belajar kimia mereka 

rendah dan kemauan belajar mereka kurang. 

Fenomena tersebut dikaitkan dengan salah satu faktor penentu hasil belajar kimia. 

Menurut Slameto (2010) salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa adalah persepsi. Vamela, dkk (2012) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu 

kesan yang diterima oleh individu melalui panca indera, kemudian dipilih, diatur, dan 

diartikan menjadi sebuah informasi yang berarti. Proses penginderaan seseorang akan 

berlangsung setiap saat, dimana ia menerima stimulus dari luar melalui alat inderanya. 

Dengan persepsi, seseorang akan mampu mengaitkan objek dan dengan persepsi pula orang 

akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya.  

Kemauan belajar siswa terhadap pelajaran kimia berhubungan erat dengan tertarik 

atau tidaknya siswa tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kimia. Siswa yang 

kurang menyenangi pelajaran kimia dari awal sudah tidak tertarik dengan masalah-masalah 

yang menyangkut kimia. Dampaknya siswa akan cenderung beranggapan bahwa kimia itu 

tidak menarik dan kurang bermanfaat. Hal ini merupakan persepsi negatif siswa tentang 

pelajaran kimia. Sebaliknya, siswa yang beranggapan bahwa kimia adalah mata pelajaran 

yang menyenangkan dan bermanfaat, maka siswa cenderung ingin mengetahui lebih dalam 

lagi mengenai pelajaran kimia yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

seperti yang dikemukakan oleh Syah (2010) yaitu dengan meyakini manfaat mata pelajaran 

tertentu siswa akan merasa membutuhkannya, dan dari perasaan butuh itulah diharapkan 

muncul semangat terhadap mata pelajaran tersebut sekaligus akan meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran tersebut.  

Hal ini sejalan dengan Tarmidi dan Lita (2005) yang menyatakan bahwa siswa lebih 

banyak belajar jika pelajarannya memuaskan, menantang, dan ramah, serta membuat merekan 

mempunyai suara dalam pengambilan keputusan. Dengan kondisi seperti itu para siswa lebih 

sering ikut serta dalam kegiatan belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian tentang 

“Hubungan Persepsi Siswa Tentang Pelajaran Kimia dengan Hasil Belajar Kimia Siswa 

SMA”. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mencari: 

1. Hubungan antara persepsi siswa tentang pelajaran kimia dengan hasil belajar kimia siswa 

SMA. 

2. Besarnya hubungan antara persepsi siswa tentang pelajaran kimia dengan hasil belajar 

kimia siswa SMA. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2010). Hal ini lebih dikembangkan 

lagi oleh Djamarah (2002) yang menyatakan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor.  

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar 

(Dimyati, 2006). Secara psikologis ada dua macam faktor internal yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa, yaitu faktor kognitif dan faktor afektif. Faktor-faktor kognitif yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah persepsi, perhatian, mendengarkan, ingatan, 

kesiapan, struktur kognitif, inteligensi, kreativitas, dan gaya kognitif, sedangkan faktor-faktor 

afektif yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah motivasi dan kebutuhan, minat, konsep 
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diri, aspirasi, kecemasan, dan sikap. Peranan faktor-faktor kognitif dan afektif tersebut dalam 

mempengaruhi hasil belajar dapat berbentuk pengaruh sendiri-sendiri maupun bersama-sama, 

dan dapat secara langsung maupun tidak langsung, bahkan ada satu faktor yang 

mempengaruhi faktor yang lain (Slameto, 2010). 

Ilmu kimia mempelajari bangun (struktur) materi dan perubahan-perubahan yang 

dialami materi dalam proses-proses alamiah maupun dalam eksperimen yang direncanakan. 

Melalui kimia, kita mengenal susunan (komposisi) zat dan penggunaan bahan-bahan kimia, 

baik alamiah maupun buatan, dan mengenal proses-proses penting pada makhluk hidup, 

termasuk tubuh kita sendiri (Keenan,1984). Mata pelajaran kimia diklasifikasikan sebagai 

mata pelajaran yang cukup sulit bagi sebagian siswa SMA/MA. Kesulitan ilmu kimia ini 

terkait dengan ciri-ciri ilmu kimia itu sendiri yang disebutkan oleh Kean dan Middlecamp 

(1985), yaitu sebagian besar ilmu kimia bersifat abstrak, ilmu kimia berkembang dengan 

cepat, ilmu kimia tidak hanya sekedar memecahkan soal-soal, dan beban materi yang harus 

dipelajari dalam pembelajaran kimia sangat banyak. 

Persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke 

dalam otak manusia (Daryanto, 2010). Sementara itu Sarwono (2010) mengungkapkan bahwa 

persepsi merupakan kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan 

suatu objek yang selanjutnya diinterpretasi oleh individu. 

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut: objek menimbulkan 

stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat 

indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera 

diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. 

Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa 

yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak 

atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Proses ini 

merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai 

akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk. Proses 

persepsi memerlukan adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal 

tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus 

saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan 

sekitarnya, namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon dari individu, 

tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan (Walgito, 2005).  

Slameto (2010) dan Daryanto (2010) mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip 

dasar tentang persepsi yang perlu diketahui oleh seorang guru agar ia dapat mengetahui 

siswanya secara lebih baik dan dengan demikian menjadi komunikator yang efektif. 

1) Persepsi itu relatif bukannya absolut, manusia bukanlah instrumen ilmiah yang mampu 

menyerap segala sesuatu persis seperti keadaan sebanarnya, persepsi bersifat relatif, 

seorang guru dapat meramalkan dengan lebih baik persepsi dari siswanya untuk pelajaran 

berikutnya karena guru telah mengetahui lebih dahulu persepsi yang telah dimiliki oleh 

siswa dari pelajaran sebelumnya. 

2) Persepsi itu selektif, seorang guru harus dapat memilih bagian pelajaran yang perlu diberi 

tekanan agar mendapat perhatian dari siswa dan sementara itu  harus  dapat menentukan 

bagian pelajaran yang tidak penting sehingga dapat dihilangkan agar perhatian siswa tidak 

terpikat  pada bagian yang tidak penting. 

3) Persepsi mempunyai tatanan, bagi seorang guru prinsip ini menunjukkan bahwa pelajaran 

yang disampaikan harus tersusun dalam tatanan yang baik. 

4) Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan), harapan dan 

kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk diterima, 

selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih itu akan ditata dan demikian pula bagaimana 

pesan tersebut akan diinterprestasikan. 
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5) Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau 

kelompok lain sekalipun situasinya sama, perbedaan persepsi ini  dapat ditelusuri pada 

adanya perbedaan-perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam 

sikap dan perbedaan dalam motivasi. 

Prawiradilaga dan Eveline (2007) mengungkapkan bahwa persepsi menjadi landasan 

berpikir bagi seseorang dalam belajar. Persepsi dalam belajar berpengaruh terhadap: 

1) Daya Ingat 

Beberapa tanda visual seperti simbol, warna, dan bentuk yang diterapkan dalam 

penyampaian materi ajar mempermudah daya ingat seseorang mengenai suatu materi, 

dengan memiliki kekhususan yaitu memanfaatkan tanda-tanda visual, maka materi ajar 

menjadi lebih mudah dicerna dan mengendap dalam pikiran seseorang. 

2) Pembentukan Konsep 

Persepsi dapat pula dibentuk melalui pengaturan kedalaman materi, spasi, pengaturan laju 

belajar, dan pengamatan. Selain itu, proses pengolahan informasi berperan besar terhadap 

proses belajar. Isi dan struktur materi yang baik adalah materi yang menarik, mudah 

dicerna, sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Pilihan yang cocok atas saluran komunikasi 

akan melengkapi kemudahan terjadinya proses belajar. 

3) Pembinaan Sikap 

Dalam persepsi, baik pengajar maupun pembelajar memiliki persepsi masing-masing. 

Pengajar dapat membina sikap pembelajar jika ia berusaha untuk menjadi panutan (role 

model) baginya, dengan segala kemampuan inderanya maka pembelajar berusaha untuk 

mempersepsikan segala gerak-gerik dan sikap pengajar. Keberhasilan proses belajar dapat 

tercapai jika pengajar berhasil memberikan gambaran visual yang baik bagi pembelajar. 

Salah satu komponen dalam pendidikan adalah tujuan pelajaran yang merupakan suatu 

deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung 

pembelajaran. Jika siswa merasa tujuan pelajaran yang akan dicapai dalam proses belajar 

bermanfaat baginya dan kehidupannya maka persepsi siswa akan semakin positif. Tujuan 

pelajaran merupakan komponen yang sangat penting, karena dapat mempengaruhi komponen 

lainnya seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber, 

dan evaluasi (Djamarah, 2006). 

Prawiradilaga dan Eveline (2007) mengemukakan bahwa persepsi memang jarang 

disinggung pada tulisan terkait dalam proses belajar. Padahal cara berfikir, minat atau potensi 

dapat berkembang dengan baik jika seseorang memiliki persepsi yang memadai. Tujuan 

belajar sebenarnya adalah mengembangkan persepsi kemudian mewujudkannya menjadi 

kemampuan-kemampuan yang tercermin dalam cara berfikir (kognitif), bekerja motorik, serta 

bersikap. Persepsi adalah awal dari segala macam kegiatan belajar yang bisa terjadi pada 

setiap kesempatan, disengaja atau tidak. Persepsi terjadi karena setiap manusia memiliki 

indera untuk menyerap objek-objek serta kejadian di sekitarnya. Sehingga pada akhirnya 

persepsi dapat mempengaruhi cara berfikir, bekerja serta bersikap pada diri seseorang. 

Persepsi adalah awal dari segala macam kegiatan belajar yang bisa terjadi pada setiap 

kesempatan, disengaja atau tidak. Persepsi terjadi karena setiap manusia memiliki indera 

untuk menyerap objek-objek serta kejadian di sekitarnya. Sehingga pada akhirnya persepsi 

dapat mempengaruhi cara berfikir, bekerja serta bersikap pada diri seseorang. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa persepsi seseorang terhadap suatu objek sangat dipengaruhi oleh 

inderanya yang disebabkan karena penerimaan informasi yang diperolehnya dari suatu objek. 

Siswa akan  memperoleh hasil yang baik pada suatu objek (pelajaran kimia) apabila memiliki 

persepsi yang baik pula terhadap objek tersebut (pelajaran kimia), begitu juga sebaliknya 

yaitu siswa akan memperoleh hasil yang buruk pada pelajaran kimia apabila memiliki 

persepsi yang buruk pula tentang pelajaran kimia.  
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Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Arisana (2012) yang menyatakan bahwa 

persepsi siswa tentang kualitas mengajar guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

Akuntansi Siswa Kelas XI IPS MAN Yogyakarta. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibangun hipotesis yaitu: “ada hubungan 

yang signifikan antara persepsi siswa tentang pelajaran kimia dengan hasil belajar kimia siswa 

SMA”. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa SMA. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik bertingkat secara acak (stratified random sampling). Sampel terdiri dari 246 orang 

siswa SMA kelas X, XI IPA, dan XII IPA. Variabel penelitian meliputi variabel bebas yaitu 

persepsi siswa tentang pelajaran kimia dan variabel terikat yaitu hasil belajar kimia siswa 

SMA. 

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian gabungan kuantitatif-kualitatif. Usaha 

penggabungan kedua pendekatan itu disebut sebagai starategi penelitian ganda (multiple 

research strategies) atau lebih populer disebut sebagai pendekatan triangulasi. Macam-

macam metode triangulasi salah satunya adalah multiple method antar metode yaitu 

menggunakan beberapa metode untuk meneliti hal yang sama (Asmadi Alsa, 2003). 

Penelitian kuantitatif yang digunakan meliputi metode survei dan metode korelasional untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas (persepsi siswa tentang pelajaran kimia) dengan 

variabel terikat (hasil belajar kimia siswa). Menurut Suryabrata (1994), metode survei 

merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dari 

sekelompok objek (populasi). Sedangkan metode korelasional merupakan metode yang 

digunakan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih dalam 

sekelompok objek. Penelitian kualitatif yang digunakan yaitu metode wawancara sebagai 

pendukung untuk memperkuat informasi seputar persepsi siswa tentang pelajaran kimia. 

 

Adapun rancangan penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Ket: X= persepsi siswa tentang pelajaran kimia, Y= hasil belajar kimia siswa 

Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan atau proses 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Selanjutnya stimulus diteruskan oleh 

syaraf sensoris ke otak dan terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga 

individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Persepsi 

siswa tentang pelajaran kimia adalah pengorganisasian dan penafsiran stimulus dalam 

lingkungan belajar kimia yang terdiri dari mata pelajaran, materi dan semua hal yang terkait 

dengan proses pembelajaran kimia itu sendiri. 

Hasil belajar adalah prestasi yang dapat dihasilkan oleh anak dalam usaha belajarnya. 

Tinggi rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa dapat juga dilihat dari skor yang 

diperoleh dan kemampuan yang dimiliki siswa setelah melalui proses pembelajaran. Hasil 

belajar kimia siswa SMA adalah kompetensi yang dicapai atau dimiliki siswa SMA dalam 

bentuk angka-angka atau skor-skor yang diperoleh dari hasil tes setelah proses pembelajaran 

kimia di sekolah. 

Data diambil dengan teknik dokumentasi, angket dan wawancara. Selanjutnya 

dilakukan analisis data yang terdiri dari analisis statistik deskriptif dan inferensial. 

 

X Y 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah awal yang dilakukan adalah analisis deskriptif. Keseluruhan data angket 

persepsi siswa tentang pelajaran kimia pertanyaan tertutup dan data tentang hasil belajar siswa 

SMA yang diperoleh dari nilai rata-rata ulangan harian kimia siswa dimasukkan ke dalam 

tabel distribusi frekuensi untuk dihitung nilai rata-rata dan simpangan bakunya sehingga 

diperoleh hasil seperti dibawah ini. 

 

Tabel 1 

Nilai rata-rata dan simpangan baku persepsi siswa dan hasil belajar 

 

Sam

pel ∑X 

 

∑Y 

Rata-

rata 

Simp. 

Baku 

246 

164

15 

- 

- 

16683 
66,728 

67,817 

10,794 

15,768 

 

Ket: ∑X = jumlah nilai persepsi siswa tentang pelajaran kimia,  

          ∑Y  = jumlah nilai hasil belajar kimia siswa SMA 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari persepsi siswa tentang pelajaran kimia 

adalah sebesar 66,728, sehingga bila dikonversikan dengan nilai standar skala lima, maka 

nilai persepsi siswa tentang pelajaran kimia berada pada interval 61 – 71 yaitu dengan 

kualifikasi ”cukup”. Hal ini berarti bahwa siswa-siswi SMA belum sepenuhnya memiliki 

persepsi yang positif tentang pelajaran kimia. Sebagian dari siswa-siswi SMA masih memiliki 

persepsi yang negatif tentang pelajaran kimia yang selama ini dipelajarinya. Tabel 1 juga 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari hasil belajar kimia siswa SMA adalah sebesar 67,817, 

sehingga bila dikonversikan dengan nilai standar skala lima, maka nilai hasil belajar kimia 

siswa SMA berada pada interval 60 – 75 yaitu dengan kualifikasi ”cukup”. Hal ini berarti 

bahwa sebagian dari siswa-siswi SMA masih memiliki nilai yang rendah dalam pencapaian 

proses belajar kimianya. 

Angket persepsi siswa tentang pelajaran kimia juga menggunakan dua soal pertanyaan 

terbuka sebagai data pendukung. Hasil persentase untuk dua soal angket persepsi siswa 

tentang pelajaran kimia pertanyaan terbuka adalah sebagai berikut. 

 

 
Grafik 1 Hasil persentase angket pertanyaan terbuka 

 

Grafik 1 menunjukkan bahwa siswa-siswi SMA yang memiliki persepsi negatif 

tentang pelajaran kimia lebih banyak dibandingkan siswa yang memiliki persepsi positif 

tentang pelajaran kimia. Meskipun demikian, kebanyakan dari siswa-siswi SMA masih 
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memiliki harapan yang positif terhadap proses pembelajaran kimia yang selanjutnya. Adapun 

kendala yang ditemukan pada penelitian ini adalah singkatnya waktu yang diberikan untuk 

mengisi angket, sehingga responden tidak bisa memberikan jawaban secara lebih mendalam 

pada angket pertanyaan terbuka. 

Data persepsi siswa tentang pelajaran kimia juga diperkuat menggunakan metode 

wawancara dengan cara menanyakan secara langsung dua soal pertanyaan terbuka yang 

terdapat di angket kepada lima orang responden. Jawaban responden yang diperoleh 

menunjukkan bahwa responden masih menganggap pelajaran kimia sebagai suatu mata 

pelajaran yang sulit, membosankan, dan kurang bermanfaat. Hal ini disebabkan karena bagi 

mereka belum ada sesuatu yang menarik dan bermanfaat dari pelajaran kimia itu sendiri. 

Akibatnya kemauan dan semangat untuk mempelajari pelajaran kimia menjadi rendah seperti 

yang terlihat pada jawaban responden 1,4 dan 5. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Syah (2010) yaitu dengan meyakini manfaat mata pelajaran tertentu siswa akan merasa 

membutuhkannya, dan dari perasaan butuh itulah diharapkan muncul semangat terhadap mata 

pelajaran tersebut. 

Penyebab lain dari persepsi yang negatif tentang pelajaran kimia adalah karena kimia 

dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan dan menakutkan. Kurangnya pendekatan dan 

pengetahuan mereka tentang tujuan dari pelajaran kimia itu sendiri membuat mereka hanya 

bisa memandang sisi yang negatif dari kimia seperti yang terlihat pada jawaban responden 2 

dan 3. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Djamarah (2006) yaitu jika siswa merasa 

tujuan pelajaran yang akan dicapai dalam proses belajar bermanfaat baginya dan 

kehidupannya maka persepsi siswa akan semakin positif. 

Pertanyaan kedua tentang bagaimana harapan untuk proses pembelajaran kimia yang 

selanjutnya, mereka juga memiliki jawaban yang berbeda-beda. Meskipun jawaban mereka 

yang sebelumnya tentang pelajaran kimia tergolong negatif, namun jawaban untuk pertanyaan 

kedua ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki harapan untuk proses pembelajaran 

kimia yang selanjutnya. Hal ini berarti bahwa persepi mereka yang negatif tentang kimia 

tersebut masih bisa diubah menjadi persepsi yang positif sehingga diharapkan kemauan 

belajar kimia mereka bisa meningkat kedepannya. Hal ini terlihat pada jawaban responden 1, 

2, 3, 4, dan 5. 

Langkah selanjutnya adalah analisis inferensial. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah 

data terdistribusi normal dan linear. Berikut ini hasil perolehan uji normalitas dan linearitas 

dengan menggunakan bantuan program SPSS 21. 

 

Tabel 2 

Hasil uji normalitas dan linearitas 

 

Uji Variabel Kolmogorov-

Smirnov 
p Ket 

Normalitas X 

Y 
1,220 0,102 Normal  

 

Linearitas 

 1,244 

 

- 

 

0,091 

 

0,000 

 

Normal 

 

Linear 

 

Keterangan: p = nilai signifikansi 

 

Uji normalitas dilakukan pada dua variabel penelitian yaitu variabel persepsi siswa 

dan hasil belajar kimia. Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel 

persepsi siswa adalah 0,102 dan untuk variabel hasil belajar kimia adalah 0,091, karena 
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KP = r
2

 
x 100% 

p>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data penelitian menunjukkan distribusi yang 

normal. Hasil pengujian linearitas pada variabel persepsi siswa tentang pelajaran kimia 

dengan hasil belajar kimia siswa SMA diperoleh bahwa nilai signifikansi 0,000, karena 

p<0,05 maka data dapat dikatakan linear. 

Data yang normal dan linear kemudian dapat dianalisis inferensial dengan teknik 

korelasi Pearson Product Moment (PPM) untuk mencari hubungan variabel bebas (X) yaitu 

persepsi siswa tentang pelajaran kimia dengan variabel terikat (Y) yaitu hasil belajar kimia 

siswa SMA. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

   

  





})(}{)({

))((

2222 YYnXXn

YXXYn
r      

 

Korelasi PPM dilambangkan r dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ 

+1). Apabila r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna, r = 0 artinya tidak ada korelasi, dan 

r = 1 berarti korelasinya sempurna positif.  Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya 

sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefesien diterminan 

sebagai berikut: 

 

 

 

Dimana: KP = besarnya koefesien penentu (diterminan) dan r = koefisien korelasi.  

Selanjutnya untuk menguji signifikansi dapat digunakan rumus thitung: 

2r1

2nr

hitung
t






 
Kaidah pengujian: 

1. Jika thitung ≥ dari ttabel, maka ada hubungan yang signifikan antara persepsi siswa tentang 

pelajaran kimia dengan hasil belajar kimia siswa SMA. 

2. Jika thitung ≤ dari ttabel, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi siswa 

tentang pelajaran kimia dengan hasil belajar kimia siswa SMA (Riduwan, 2009). 

Hasil uji korelasi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3 

Hasil analisis inferensial 

Variabel N R KP t tabel t hitung 

Persepsi 

246 0,4 16% 6,817 1,645 Hasil 

Belajar 

 

Keterangan : N = sampel, r = koefesien korelasi, KP = koefesien diterminan 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa harga thitung > ttabel atau 6,817 > 1,645 dengan α = 0,05, 

db = n-2 = 246 – 2 = 244. Hal ini berarti bahwa hubungan variabel X dengan Y atau 

hubungan persepsi siswa tentang pelajaran kimia dengan hasil belajar kimia siswa SMA 

adalah “SIGNIFIKAN”, sehingga hipotesis pada penelitian ini diterima. Hal ini sesuai pula 

dengan pengujian statistik menggunakan bantuan program komputerisasi SPSS versi 21 yang 

digunakan sebagai pendukung, dimana diperoleh koefesien korelasi sebesar = 0,4 dengan p = 

0,000 (p<0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima, sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi siswa tentang pelajaran kimia, maka 

semakin tinggi pula hasil belajar kimia siswa. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa persepsi siswa mengenai pelajaran kimia 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar kimia siswa. Seperti yang dikemukakan Slameto 

(2010) bahwa secara psikologis ada dua macam faktor internal yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa, yaitu faktor kognitif dan faktor afektif. Faktor-faktor kognitif yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah persepsi, perhatian, mendengarkan, ingatan, 

kesiapan, struktur kognitif, inteligensi, kreativitas, dan gaya kognitif, sedangkan faktor-faktor 

afektif yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah motivasi dan kebutuhan, minat, konsep 

diri, aspirasi, kecemasan, dan sikap. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dini (2010) yang 

menyimpulkan bahwa dengan persepsi yang baik dan motivasi belajar yang tinggi maka hasil 

belajar yang dilihat dari kemampuan kognitif siswa akan semakin meningkat. Hal ini 

menunjukkan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan literatur. 

Harga korelasi yang ditunjukkan pada tabel 3 memenuhi ketentuan nilai r yang tidak 

boleh lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ +1) yaitu sebesar 0,4. Harga korelasi ini menunjukkan 

tingkatan hubungan yang “cukup” yaitu antara 0,4 – 0,599 (Riduwan, 2009).  Hasil analisis 

data pada tabel 2 menunjukkan pula bahwa diperoleh harga koefesien diterminan (KP) 

sebesar 16%. Hal ini menunjukkan sumbangan yang diberikan variabel persepsi siswa tentang 

pelajaran kimia untuk mempengaruhi hasil belajar kimia siswa yaitu sebesar 16%, sedangkan 

84% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak dikontrol dalam penelitian ini. 

Diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Syah (2010) yaitu faktor internal siswa yang 

terdiri dari faktor dari dalam diri siswa baik dari segi fisiologis maupun psikologis, dan juga 

faktor eksternal siswa yaitu faktor dari luar siswa baik dari lingkungan sosial maupun 

lingkungan non-sosial dan cara pendekatan belajar siswa itu sendiri. 

 

KESIMPULAN 

Hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara persepsi siswa tentang pelajaran kimia dengan hasil belajar kimia siswa 

SMA. Hal ini dibuktikan oleh harga thitung > ttabel atau 6,817 > 1,645 dengan α = 0,05, db = 

244, yang berarti bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima. Adapun besarnya hubungan 

antara persepsi siswa tentang pelajaran kimia dengan hasil belajar kimia siswa SMA adalah  

sebesar 16%. 

 

REFERENSI 

Ahmadi dan Widodo. 2003. Psikologi Belajar. Rineka Cipta. Jakarta. 

Arisana, Arga Lacopa. 2012. Pengaruh Kedisiplinan Siswa dan Persepsi Siswa Tentang 

Kualitas Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS MAN 

Yogyakarta II Tahun Ajaran 2011/2012. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol X, 

No. 2, Hal. 22-42. 

Asmadi Alsa. 2003. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam 

Penelitian Psikologi. Pustaka Belajar. Yogyakata. 

Daryanto. 2010. Belajar dan Mengajar. Yrama Widya. Bandung. 

Dimyati. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Asdi Mahasatya. Jakarta. 



 

 

2137 

 

Dini. 2010. Korelasi Persepsi Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran 

Kimia Kelas X Ipa Sma 3 Kota Jambi. Jurnal PMIPA FKIP UNJA. 

Djamarah, S,B., 2002. Psikologi Belajar. Rineka Cipta. Jakarta. 

                         . 2006. Strategi Belajar Mengajar. Rineka Cipta. Jakarta. 

Kean and Middlecamp. 1985. A Survival Manual for General Chemistry (Panduan Belajar 

Kimia Dasar). Penerjemah: A. Hadyana Pudjaatmaka. Gramedia. Jakarta. 

Keenan, C.W., D.C. Kleinfelter and J.H. Wood. 1984. General College Chemistry (Ilmu 

Kimia untuk Universitas). Penerjemah: A. Hadyana Pudjaatmaka. Erlangga. Jakarta. 

Mulyasa, E. 2011. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Prawiradilaga, Dewi Salma dan Eveline Siregar. 2007. Mozaik Teknologi Pendidikan. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group. 

Riduwan. 2009. Pengantar Statistika Sosial. Bandung: Alfabeta. 

Sarwono, Sarlito. 2010. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Pers. 

Sigala, Lisa. 2011.  Hubungan Persepsi Siswa Tentang Cara Mengajar Guru Dengan 

Motivasi Belajar Siswa Yang Pernah Mengikuti Remedial Kimia Di Sma Itci Penajam 

Paser Utara (Khusus Siswa-Siswi Ilmu Pengetahuan Alam). E-journal Psikologi. Vol.  

4, No. 3, Hal. 462 – 469. 

Slameto, 2010. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta. 

Sudjana, N. 2008. Strategi Pembelajaran. Flah Production. Bandung. 

Suryabrata. 1994. Metodologi Penelitian. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

Syah, Muhibbin. 2010. Psikologi Belajar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Tarmidi dan Lita Hadiati Wulandari. 2005. Prestasi Belajar Ditinjau Dari Persepsi Siswa 

Terhadap Iklim Kelas Pada Siswa Yang Mengikuti Program Percepatan Belajar. Jurnal 

Psikologia, Vol. 1, No. 1. 

Vamela, Junia, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa. 2012. Persepsi Siswa Tentang 

Pembelajaran Oleh Guru Non PKn di SMA Bina Mulya Kedaton Bandar Lampung. 

Jurnal Penelitian Pendidikan FKIP Universitas Lampung. 

Wade, Carole. 2007. Psikologi Edisi Kesembilan Jilid I. Jakarta: Erlangga. 

Walgito. 2005. Pengantar Psikologi Umum. Andi Offset. Yogyakarta. 

 



 

 

2138 

 

DEVELOPING PROBLEM BASED LEARNING INSTRUCTIONAL MODULE IN 

COLLOID SYSTEM 

 

 

Ellizar dan Veni Sofiani
 

Department of Chemistry Education, Padang State University 

Email : non_jalius@yahoo.com 

 

 

ABSTRACT 

This research was aimed at developing Problem Based Learning (PBL) 

Chemistry instructional modules at Grade XI on Colloidal system. A 

four D model approach was utilized in this study which consisted of 

Define; Design; Develop; and Disseminate. The module was validated 

by experts, two Chemistry Lecturers and a Senior Chemistry teacher. 

The findings of this research showed that the validity of Problem Based 

module was significantly higher (moment kappa average (.88). The 

practicality was judged by the teachers (.91) and by the students (.73). 

The effectiveness was found through t-test, t calc was higher than t 

table. It means that there was a significantly difference between 

experiment and control group. Based on the findings, it can be 

concluded that the Problem Based instructional module can better 

improve the Student achievement in the Colloid System. 

 

Keywords : Problem Based Learning,  Instructional Module, Chemistry, Colloidal System 
 

 

PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 menekankan adanya keseimbangan antara 

pengembangan sikap, rasa ingin tahu, kreativitas dan kerjasama dengan kemampuan 

intelektual dan psikomotorik.Siswa harus aktif dalam pembelajaran dan mengkonstruksi 

pengetahuan secara aktif. Untuk itu pendekatan saintifik dianjurkan dalam proses 

pembelajaranPendekatan saintifik menurut Hosnan, M (2014:34)
[1]

 adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi 

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Kurikulum 2013 dapat 

diimplikasikan dengan baik jika guru dapat menerapkan pendekatan saintifik dalam proses 

pembelajaran. Proses penerapan pendekatan saintifik dapat dilakukan melalui model 

pembelajaran discovery learning, problem based learning, Inquiry serta project based 

learning.  

Sistem koloid merupakan salah satu materi pembelajaran kimia yang banyak 

mengandung konsep dan fakta. Berdasarkan KI dan KD pada materi sistem koloid, maka 

diperlukan metoda mengajar yang lebih ditekankan pada fakta. Berdasarkan hasil observasi 

melalui  wawancara dengan beberapa guru dan siswa SMA, terungkap bahwa penggunaan 

LKS selama ini belum maksimal dan model pembelajaran yang digunakan belum didukung 

oleh LKS yang ada. LKS harusnya mengenengahkan terlebih dahulu suatu fenomena yang 

bersifat konkret, sederhana, dan berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Berdasarkan 
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pengamatannya selanjutnya siswa diajak untuk mengonstruksi pengetahuan yang didapatnya 

tersebut (Amri. 2013: 101).
(2). 

NamunLKSyang dipakai biasanya hanya untuk mengerjakan 

soal latihan yang sifatnya verbal, hafalan saja. Tampilan LKS yang dipakai selama ini juga 

kurang menarik perhatian siswa. Akibatnya siswa cenderung menghafalkan materi yang 

dipelajarinya karena bahan ajar yang digunakan bersifat verbal. Salah satu solusi dari 

permasalahan ini adalah dengan membuat modul kimia berbasis pendekatan Scientific dengan 

model Problem based learning.  

Modul kimia berbasis Problem based learningyang dirancang dilengkapi materi ajar 

yang berisi orientasi (menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya) 

dan siswa dituntun untuk memecahkan masalah secara sistematis. Dalam pembelajaran 

menggunakan bahan ajar berbasis Problem based learning ini, aktivitas yang dilakukan siswa 

diarahkan oleh guru untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri (fakta, konsep dan 

prinsip) dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga guru berperan sebagai fasilitator dan 

motivator belajar siswa.. 

Problem based learning merupakan model pembelajaran dengan menghadapkan siswa 

pada permasalahan-permasalahan praktis sebagai pijakan dalam belajar atau dengan kata lain 

siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan. Siswa mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya. Menurut Boud dan Felleti dalam Wena (2009: 91)
[3]

 pembelajaran berbasis 

masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada 

siswa dengan masalah-masalah praktis, berbentuk open-ended melalui stimulus dalam belajar. 

Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas belajar yang 

menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. 

Menurut Nasution (2010:205)
(4)

, modul adalah suatu unit lengkap yang berdiri sendiri 

dan terdiri dari suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa 

mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Modul memiliki fungsi 

untuk membantu siswa menemukan konsep. Seseorang akan belajar jika dia aktif 

mengonstruksi pengetahuan. Penggunaan modul diharapkan dapat membantu siswa dalam 

proses pembelajaran dan membuat siswa terlibat langsung dalam proses pemecahan masalah 

sehingga pemahaman terhadap materi yang dipelajari lebih baik.Selain itu, modul ini juga 

diharapkan dapat membantu guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 melalui penerapan 

model pembelajaran Problem based learning. Penyusunan modul dilakukan melalui 

penelitian pengembangan. 

 

 

KAJIAN TEORI 

a. Pendekatan Saintifik (Scientific) 

Pendekatan saintifik menurut Hosnan, M (2014:34)
1)

 adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau 

prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan 

masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan 

data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan 

konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi 

menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, 

tidak bergantung pada informasi searah dari guru.  

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Scientific mempunyai  6 tujuan, yaitu :  

1) Meningkatkan kemampuan intelektual siswa  

2) Membentuk dan mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah 

secara sistematik.  
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3) Terciptanya suasana belajar yang membuat siswa merasa bahwa belajar merupakan 

suatu kebutuhan  

4) Hasil belajar tinggi  

5) Melatih siswa mengembangkan dan mengkomunikasikan ide-ide khususnya dalam 

menulis artikel ilmiah.  

6) Mengembangkan karakter siswa.   

 

Permendikbud No. 104 tahun 2014 menjelaskan langkah-langkah saintifik adalah 

sebagai berikut :  

1) Mengamati, merupakan kegiatan mengamati suatu objek/ membaca suatu tulisan, 

mendegar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu 

yang digunakan untuk mengamati. Menurut Daryanto (2014: 61) kegiatan mengamati 

dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.  

o Menentukan objek apa yang diamati 

o Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi/ 

diamati oleh peserta didik.  

o Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun 

sekunder.   

o Menentukan dimana tempat objek yang akan diobservasi 

o Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan 

data agar berjalan mudah dan lancar.  

o Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasul observasi, seperti 

menggunakam buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam dan alat-alat 

tulis lainnya.  

2) Menanya, berupa jenis pertanyaan, kualitas serta jumlah pertanyaan yang diajukan oleh 

peserta didik baik berupa pertanyaan faktual, konseptual, prosedural dan hipotetik.  

3) Mengumpulkan Informasi/ Mencoba, kegiatan ini berupa jumlah dan kualitas sumber 

yang dikaji/ digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan 

dan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Daryanto 

(2014: 69) kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari bertanya. 

Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber melalui beberapa cara. Peserta didik harus membaca buku yang lebih 

banyak dan memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti bahkan melakukan 

eksperimen.  

4) Menalar/ mengasosiasi, kegiatan mengembangkan interpretasi, argumntasi dan 

kesimpulan mengenai keterkaitan dari dua atau lebih fakta maupun konsep, mensintesis 

dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antara fakta/ konsep/ teori dan pendapat, 

mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang 

menunjukkan hubungan fakta atau teori dari sumber-sumber yang tidak bertentangan. 

Menurut Daryanto (2014: 70), kegiatan manalar adalah adalah memproses informasi 

yang sudah dikumpulkan baik terbatas hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu 

informasi dengan informasinya, menemukan pola dan keterkaitan informasi tersebut.  

5) Mengkomunikasikan, menyajikan hasil dari kegiatan mengamati sampai menalar dalam 

bentuk tulisan, grafis maupun multimedia. Menurut Daryanto (2014: 80)
7)

, kegiatan 

mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis, secara lisan, tertulis atau media lainnya. Adapun kompetensi yang 

diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berfikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan 

mengembangkan kemampuan berbahasa baik dan benar.  
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b. Model Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Learning 

Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model 

pembelajaran dengan menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan praktis sebagai 

pijakan dalam belajar atau dengan kata lain siswa belajar melalui permasalahan-

permasalahan. Menurut Boud dan Felleti dalam Wena (2009: 91)
3)

 pembelajaran berbasis 

masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada 

siswa dengan masalah-masalah praktis, berbentuk ill-structured atau open-ended melalui 

stimulus dalam belajar.  

Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas belajar yang 

menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Menurut 

Sanjaya (2011: 214) 
9) 

terdapat 3 ciri utama pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yaitu : 

1) PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, dalam implementasi PBL ada 

sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. PBL tidak mengharapkan siswa hanya 

sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi 

melalui PBL siswa aktif berfikir, berkomunikasi, mancari dan mengolah data dan 

akhirnya menyimpulkan. 

2) Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. PBL menempatkan 

masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya tanpa masalah maka tidak 

mungkin ada proses pembelajaran 

3) Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berfikir secara ilmiah.  

Jadi, dengan PBL ini keterlibatan siswa dalam pembelajaran dapat diciptakan yaitu 

dengan menyuruh siswa berfikir dan merespon terhadap permasalahan yang diberikan. Karena 

kesimpulan yang menjadi hasil dari pemecahan masalah dirumuskan oleh siswa sendiri. Maka 

pemahaman siswa terhadap materi tersebut akan lebih baik.  

Menurut Savoie dan Hughes dalam Wena (2009: 91)
3)

 menyatakan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut. 

1) Belajar dimulai dengan suatu permasalahan. 

2) Permasalahan yang diberikan harus berhubungan dengan dunia nyata siswa. 

3) Mengorganisasikan pembelajaran di seputar permasalahan, bukan disekitar disiplin 

ilmu. 

4) Memberikan tanggung jawab yang besar dalam membentuk dan menjalankan secara 

langsung proses belajar mereka sendiri. 

5) Menggunakan kelompok kecil. 

6) Menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajarinya dalam bentuk 

produk dan kinerja. 

Disamping memiliki karakteristik seperti disebutkan di atas, model pembelajaran 

Berbasis Masalah juga harus dilakukan dengan tahap-tahap tertentu. Berikut adalah sintak 

model Problem Based  Learning (PBL) atau Pembelajaran Berbasis Masalah. 

 

Tabel 1 

Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Fase Indikator Aktifitas / Kegiatan Guru 

1 Orientasi siswa kepada 

masalah  

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, memotivasi 

siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang 

dipilihnya.  

2 Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar  

Guru membantu siswa mendefenisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut.  
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3 Membimbing penyelidikan 

individual maupun 

kelompok  

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapat 

penjelasan pemecahan masalah.  

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya  

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model 

dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan 

kelompoknya.  

5 Menganalisa dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

Guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang 

mereka gunakan. 

(Trianto. 2007)
8/ 

 

Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) ini mempunyai beberapa 

Keunggulan dan Kelemahan, antara lain sebagai berikut:  

 Keunggulan 

Sebagai suatu strategi pembelajaran, PBL memiliki beberapa keunggulan, diantaranya : 

1) Merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran 

2) Dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan 

pengetahuan baru bagi siswa. 

3) Dapat meningkatkan aktifitas pembelajaran siswa. 

4) Dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami 

masalah dalam kehidupan nyata. 

5) Dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung 

jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Disamping itu, pemecahan masalah 

ini juga dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil 

maupun proses belajarnya. 

6) Melalui pemecahan masalah, bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata 

pelajaran pada dasarnya merupakan cara berfikir, dan sesuatu yang harus dimengerti 

oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku saja. 

7) Pembelajaran berbasis masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. 

8) Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berfikir kritis dan mengembangkan 

kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

9) Dapat meningkatkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar 

pada pendidikan formal telah berakhir.  

 Kelemahan 

Disamping keunggulan PBL juga memiliki kelemahan, diantaranya : 

Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk 

mencoba.Keberhasilan strategi ini membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan. 

(Sanjaya, Wina. 2011: 220-221)
9) 

 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pengembangan 

atau Research and Development (R&D model 4D (four D models yang dikembangkan oleh 

Thiagarajan dkk (1974: 5)
[5]

. Model 4-D ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu: (1) define 

(pendefinisian), (2) design (perancangan), (3) develop (pengembangan) dan (4) disseminate 

(penyebaran).  

Tahap define bertujuan untuk menentukan dan mendefinisikan syarat-syarat yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah 

analisis ujung depan, analisis tugas, analisis konsep, analisis siswa dan spesifikasi tujuan 

pembelajaran. Tahap Designdilakukan untuk merancang modul sistem koloid berbasis 
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pembelajaran scientific dengan model Problem based learning (PBL). Sedang pada tahap 

Developdilakukan validasi (penilaian) produk dan revisi produk.  

Tahap Disseminatedilaksanakan melalui implementasi produk yang telah valid pada 

sasaran yang sesungguhnya. Tahap ini dilakukan melalui penelitian eksperimen menggunakan 

kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk menentukan uji efektivitas. Keefektivan modul 

berbasis scientific dengan model Problem based learning pada penelitian ini dilihat dari hasil 

belajar dan aktivitas belajar siswa. Untuk melihat hasil belajar siswa dilakukan dengan 

memberikan tes pada ranah kognitif. Hasil belajar ini menyangkut perubahan hasil belajar 

setelah menggunakan modul yang dikembangkan. Untuk melihat aktivitas belajar siswa 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi aktivitas belajar siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Tahap Define 

Pelaksanaan penelitian dimulai dari tahap define.  Langkah-langkah yang dilakukan 

pada tahap ini beberapa tahap: (1)Analisis ujung depan. Tahap analisis ujung depan ini 

dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan 3 orang guru dan 10 siswa SMA. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dengan siswa, dapat disimpulkan bahwa masalah 

utama yang terjadi disekolah terkait bahan ajar adalah penggunaan modul selama ini belum 

maksimal.Modul yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, 

belum memenuhi tahapan pembelajaran dengan pendekatan scientific.  Selain itu modul yang 

digunakan juga memiliki tampilan yang kurang menarik. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

modul dengan menggunakan pendekatan Scientific agar pemahaman siswa terhadap materi 

sistem koloid meningkat. Salah satu modul tersebut adalah modulberbasis Scientific dengan 

model Problem based learning (PBL). Setelah masalah ditetapkan dilanjutkan pada tahap 

analisis siswa. 

(2)Analisis siswa, berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan dalam proses 

pembelajaran, dapat diketahui bahwasiswa sulit memahami materi. Banyaknya istilah-istilah 

kimia menyebabkan siswa mudah lupa terhadap konsep yang dipelajarinya. Sisawa tidak 

dilibatkan dalam proses membangun pemahaman konsep. Ditemukan juga bahwa siswa lebih 

menyukai bahan ajar yang berwarna. Menurut siswa tampilan bahan ajar yang kurang menarik 

(tanpa warna) membuat siswa menjadi bosan untuk mempelajari bahan ajar tersebut.  

(3) Analisis tugasberupa analisis Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan 

materi pokok. Berdasarkan hasil analisis KI dan KD yang terdapat dalam silabus kurikulum 

2013, materi sistem koloid tercakup pada kompetensi dasar 3.15 Menganalisis peran koloid 

dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya, 4.15 Mengajukan ide/gagasan untuk 

memodifikasi pembuatan koloid berdasarkan pengalaman membuat beberapa jenis koloid 

dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator pembelajaran 

(4) Analisis konsepmerupakan identifikasi konsep-konsep utama pada materi yang akan 

dibahas. Konsep utama yang akan dibahas adalah materi Sistem Koloid yaitu membedakan 

koloid dengan larutan dan suspensi, sifat koloid, pembuatan koloid dan pemanfaatan kolod.  

(5) Analisis tujuan pembelajaran, berdasarksn analisis tugas dan analisis konsep maka 

dapat dirumuskan tujuan pembelajaran. Analisis ini dijadikan dasar untuk mengkonstruksi 

bahan ajar yang dikembangkan. 

b. Tahap Design 

Setelah konsep-konsep ditetapkan, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran 

dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah merancang modul. Perancangan modul yang 

dikembangkan berisi beberapa hal, antara lain : judul modul yang menggambarkan materi 

yang akan dibahas; petunjuk belajar untuk siswa.; Kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah melakukan kegiatan; informasi 
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pendukung yang berisikan ringkasan materi pembelajaran; permasalahan yang akan dibahas 

dalam proses pembelajaran serta tahapan dalam memecahkan permasalahan; pertanyaan-

pertanyaan yang digunakan untuk membimbing peserta didik dalam memecahan masalah 

sehingga peserta didik dapat menarik kesimpulan. 

c. Tahapdevelop 

Dalam tahap ini dilakukan penilaian oleh para ahli melalui uji validitas dan uji 

pengembangan produk melalui uji praktikalitas pada guru dan siswa. Revisi juga dilakukan 

berdasarkan masukan dari setiap tahap-tahap uji yang dilaksanakan. Sebelum dilakukan uji 

coba produk, produk berupa modul berbasis scientific dengan model Problem based learning 

yang dihasilkan divalidasi terlebih dahulu oleh beberapa ahli (validator)..  

Dari tahap validasi diperoleh hasil bahwa instrumen yang akan digunakan untuk uji 

validitas dan praktikalitas modul berbasis scientific dengan model Problem based learning 

memiliki kategori kevalidan sangat tinggi. Hal itu terlihat dari perhitungan moment kappa 

untuk masing-masing instrumen dimana nilai k (moment kappa) sebesar 0,77 (tinggi), untuk 

lembar validasi modul berbasis scientific dengan model Problem based learning diperoleh 

nilai k (moment kappa) sebesar 0,85, untuk lembar instrumen praktikalitas guru diperoleh 

nilai k sebesar 0,91, dan untuk lembar instrumen praktikalitas siswa diperoleh nilai k sebesar 

0,91 dengan kategori kevalidan sangat tinggi.  

Modulberbasis scientific dengan model Problem based learning pada materi sistem 

koloid yang telah selesai dibuat divalidasi oleh validator. Hasil validasi ahli (validator) ini 

dilakukan untuk mengungkapkan validitas isi, validasi konstruk, validitas kebahasaan dan 

validitas kegrafisan.Hasil validasi dari aspek komponen isi, komponen konstruk (komponen 

penyajian), komponen kebahasaan dan kegrafisan masing-masing memiliki kategori kevalidan 

yang sangat tinggi seperti terlihat pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1 

Rata-rata Hasil Uji Validitas MODUL Berbasis scientific dengan model Problem based 

learning 

No Uji Validitas Rata-rata Nilai k dari 

Validator 

1 Komponen Isi 0,84 

2 Komponen Konstruk 0,83 

3 Komponen Kebahasaan 0,90 

4 Komponen Kegrafisan 0,96 

Nilai k rata- rata 0,88 

Kategori kevalidan Sangat Tinggi 

Keputusan validator Layak dengan perbaikan 

 

Berdasarkan Tabel 1 dinyatakan bahwa hasil uji validitas modul berbasis scientific 

dengan model Problem based learning diperoleh nilai rata-rata moment kappa (k) sebesar 

0,88 dengan kategori kevalidan sangat tinggi. Dapat dinyatakanmodul ini layak untuk 

diujicobakan pada tahap berikutnya, yaitu pada tahap uji coba praktikalitas produk.  

Data penilaian lembar validasi modul dianalisis dengan menggunakan rumus momen 

kappa (Kappa Cohen). Dari pengolahan data tersebut diperoleh skor rata-rata kevalidan dari 

ketiga validator yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil validasi 

modul dari validator I, II dan III memiliki kategori kevalidan yang sangat tinggi. Dengan 

demikian, hasil dari penilaian modul yang dikembangkan sudah valid.  

Modul diberi nilai valid oleh Validator karena modul yang dikembangkan sudah 

memenuhi kriteria yang sesuai dengan lembar validasi. Modul yang dikembangkan sudah 

disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang mengikuti tahapan-tahapan 



 

 

2145 

 

pendekatan scientific yang dikombinasikan dengan tahapan pembelajaran dengan model 

Problem based learning. Seperti yang disampaikan Arikunto (2008:66)
[6]

 bahwa suatu produk 

dikatakan valid jika produk tersebut dapat menunjukkan suatu kondisi yang sudah sesuai 

dengan isi dan konstruknya. 

Walaupun kevalidan modul berbasis scientific dengan model Problem based learning 

pada materi sistem koloid yang dihasilkan telah tinggi, namun masih ada beberapa komponen 

yang harus diperbaiki sesuai dengan saran yang diberikan oleh validator. Rrevisi terhadap 

moduldilakukan untuk penyempurnaan modul sehingga bisa  diujicobakan. 

Praktikalitas modul berbasis scientific diperoleh melalui hasil analisis angket respon 

guru mata pelajaran kimia dan angket respon siswa. Berdasarkan uji praktikalitas yang 

dilakukan diperoleh nilai rata-rata penilaian praktikalitas dengan nilai momen kappa sebesar 

0,91 yang berarti sangat praktis. Dari hasil praktikalitas tersebut, maka modul berbasis 

scientific dengan model Problem based learning ini dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran di sekolah. Hasil analisis angket respon siswa terhadap modul berbasis scientific 

dengan model Problem based learning mencapai 0,73 dengan kategori praktikalitas tinggi.  

d. Tahap Disseminate 

Tahap dissiminate produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian 

diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya untukmelakukan uji efektivitas. 

Keefektivan modul berbasis scientific dengan model PBL pada penelitian ini dilihat dari hasil 

belajar dan aktivitas belajar siswa. Pada Uji normalitas diperoleh nilai L0 untuk kelas 

eksperimen = 0,1251 dan Lt =0,161 dan L0 untuk kelas kontrol =0,1563 dan Lt = 0,161. 

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa nilai Lo < Lt. maka data tersebut 

terdistribusi normal. Uji homogenitas menghasilkan nilai Fhitung = 1,36 dan Ftabel pada taraf 

0,05 = 1,84 , Fhitung < Ftabel maka sampel tersebut memiliki varians yang homogen.  

Karena data terdistribusi normal dan mempunyai varians yang homogen, untuk menguji 

hipotesis digunakan uji-tuntuk Uji efektifitas.Nilai  thitung = 6,32 dan ttabel = 1,67. Berdasarkan 

perolehan nilai untuk uji t tersebut diketahui bahwa thitung> ttabel. maka dapat dinyatakan bahwa 

penggunaan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan scientific dengan model Problem 

Based Learning pada materi Sistem Koloid ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar siswa.  

Hasil belajar siswa  dapat dilihat pada grafik berikut: 

 
Gambar 1. Grafik Rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

Selanjutnya pengamatan terhadap aktivitas siswa dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan, dan 

diperoleh % keaktifan siswa adalah sebesar 63,51 % dengan kriteria tinggi. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa Modul berbasis pendekatan scientific dengan 

model Problem based learning (PBL) pada materi sistem koloid untuk pembelajaran kimia 

kelas XI SMA/MA. Berdasarkan hasil pengembangan, dan uji coba yang telah dilakukan, 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut: 1) Modul berbasis scientific 

dengan model Problem based learning yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini 
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memiliki tingkat kevalidan sangat tinggi dari segi isi, konstruk, kebahasaan, dan kegrafisan 

dengan perolehan nilai rata – rata moment kappa sebesar 0,88. 2) Modul berbasis scientific 

dengan model Problem based learning yang dihasilkan pada penelitian ini telah dapat 

dinyatakan praktis dari segi pelaksanaan dan keterpakaian dengan perolehan nilai rata – rata 

moment kappa sebesar 0,91 untuk angket respon guru, dan 0,73 untuk angket respon siswa 

siswa. 3) Modul berbasis scientific dengan model Problem based learning yang dihasilkan 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa modul yang telah dikembangkan mempunyai 

efektivitas yang tinggi dari segi hasil belajar siswa yang telah diuji secara statistik. Dari segi 

aktivitas siswa didapatkan data sebesar 63,51 % dengan kategori tinggi (efektif).  
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ABSTRACT 

Hydrocarbon is one subject of theoretical chemistry, has a broad scope 

and close to everyday life. Peer lesson is one of the active learning 

instructional strategies that students cooperate in a group and then 

teach others. This study aims to improve learning achievement of high 

school students on the subject of hydrocarbons through active learning 

peer lesson. This type of research is experimental study with pretest – 

posttest  design. The results showed that the application of active 

learning strategies peer lesson can improve student achievement with 

significance level of 5% obtained t- rithmetic > t-table with a 

percentage increase of 16.16%. 

 

Keywords : Peer Lesson, student achievement, hydrocarbon 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar agar 

siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sikap sosial, dan keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Kualitas pendidikan saat ini masih terlihat 

kurang memuaskan. Ukuran kualitas pendidikan dapat dilihat dari prestasi akademik 

siswanya, yaitu berupa nilai ujian dan dapat dilihat dari pengaruh hasil belajar terhadap 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dimulai 

dari peningkatan prestasi akademik atau hasil belajar siswa di sekolah. (Syah, 2003) 

Proses pembelajaran akan efektif apabila peserta didik berpartisipasi di dalamnya dan 

peserta didik melakukan sebagian besar kegiatan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor strategi pembelajaran. Dalam 

pemilihan strategi pembelajaran, guru harus memperhatikan faktor siswa sebagai subjek 

belajar dimana setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini 

akan menyebabkan kemampuan berpikir, mencerna dan menguasai materi pelajaran, serta 

kesulitan-kesulitan dalam belajar menjadi berbeda pula. 

 Berdasarkan informasi dari salah seorang guru bidang studi kimia di SMAN 5 Pekanbaru 

yang menyatakan bahwa hasil belajar kimia siswa pada pokok bahasan hidrokarbon 

dikategorikan rendah, nilai rata-rata kelas yang dicapai adalah 64, ini berarti dibawah standar 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 73. Hal ini dikarenakan 

siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran dimana proses belajar mengajar didominasi 

oleh guru. Lebih lanjut guru tersebut mengatakan selama ini pembelajaran yang dilakukan 

pada umumnya menggunakan metode konvensional. Dengan metode tersebut siswa hanya 

terlibat dalam hal menerima pelajaran sehingga konsep yang dipelajari tidak tertanam dengan 

kuat dalam ingatan siswa. 
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Salah satu upaya untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran kimia adalah dengan 

menggunakan pembelajaran aktif dimana siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Siswa menggunakan kemampuannya untuk mempelajari berbagai masalah dan menerapkan 

apa yang mereka pelajari. Siswa dituntut untuk mendengar, melihat, menyampaikan 

ide/pendapat dan mendiskusikannya dengan yang lain, sehingga siswa dapat memecahkan 

masalah sendiri dan melaksanakan tugas berdasarkan pada pengetahuan yang telah mereka 

miliki. Secara tidak langsung siswa dapat mencapai optimalisasi perkembangannya baik dari 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.  (Zaini, 2008) 

Strategi pembelajaran aktif yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang 

dikembangkan oleh Zaini (2008) adalah Peer Lessons (belajar dari teman). Peer Lessons 

merupakan salah satu strategi pembelajaran dari active learning yaitu siswa melakukan 

kerjasama dalam satu kelompok kemudian mengajarkan kepada yang lain. Ciri khusus dari 

Peer Lessons adalah belajar kelompok dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dalam peer 

lessons, siswa dibentuk untuk belajar dalam suatu kelompok, mengajak siswa untuk  aktif, 

belajar mengeluarkan pendapat, mengajarkan ilmu kepada orang lain serta dapat melatih 

komunikasi dengan baik.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ima Aryani (2009) di SMP N 1 Masaran, 

menjelaskan bahwa penerapan strategi pembelajaran Peer Lessons dalam pembelajaran 

biologi telah memberikan hasil yang positif. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan 

prestasi belajar siswa SMP N 1 Masaran tahun ajaran 2008/2009. 

Hidrokarbon adalah salah satu materi kimia yang bersifat teori dan memiliki bahasan yang 

cukup luas dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sholahudin (2002) menyimpulkan bahwa 

pembelajaran konsep senyawa karbon umumnya dilakukan dengan memberikan teori-teori 

untuk dihapal. Materi yang cukup luas ini akan menjadi beban bagi siswa, dan dampak yang 

lebih fatal adalah pokok bahasan ini menjadi masalah yang menjemukan dan tidak menarik 

untuk dipelajari. Untuk itu pokok bahasan ini cocok disajikan dengan menggunakan 

pembelajaran aktif tipe Peer Lessons karena dengan demikian siswa dapat menciptakan 

sendiri kondisi belajar seperti apa yang mereka inginkan dengan memanfaatkan segala 

fasilitas yang tersedia. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Slameto (2003) menyatakan belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan ini 

dapat ditunjukkan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, sikap dan kemampuan. 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan – kesan yang diakibatkan 

perubahan dalam individu sebagai hasil aktifitas belajar. Prestasi belajar siswa merupakan 

faktor penting dalam pendidikan karena merupakan gambaran belajar dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki setelah mengikuti program pengajaran 

dalam waktu tertentu (Djamarah, 2002). Sedangkan Mudjiono (1999) mengemukakan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka setelah diberikan suatu 

test hasil belajar pada setiap akhir pertemuan dan pertengahan semester. Slameto (2003) 

mengatakan bahwa prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh strategi dan metode yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mendapat hasil belajar yang baik, guru 

sebagai fasilitator harus menggunakan strategi dan metode tertentu agar siswa dapat 

menerima apa yang disampaikan oleh guru. 

Strategi pembelajaran aktif adalah strategi yang dapat mengajak siswa belajar secara aktif 

dalam proses pembelajaran (Silberman, 2006). Pembelajaran aktif pada dasarnya berusaha 

unuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respon siswa dalam pembelajaran, 
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sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan 

bagi mereka (Hartono, 2008). Strategi pembelajaran aktif dapat menghidupkan suasana kelas 

dan dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara fisik dan mental. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Zaini (2008), bahwa pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk belajar aktif, berarti mereka mendominasi aktivitas pembelajaran. 

Mereka secara aktif menggunakan pikiran, baik mengemukakan ide pokok dari materi 

pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari 

kedalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif ini, siswa 

diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental, akan tetapi 

juga melibatkan fisik. Cara ini membuat siswa akan merasakan suasana yang lebih 

menyenangkan, sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. Strategi belajar aktif ini sangat 

banyak tipenya, salah satu diantaranya yaitu peer lessons. 

Melvin L.Silberman (2006) secara singkat menyatakan strategi peer lesson merupakan 

strategi untuk mendukung pengajaran sesama siswa di dalam kelas. Strategi Pembelajaran 

Aktif Tipe Peer Lessons adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

berupa pengajaran sesama siswa di dalam kelas yang didesain untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Strategi peer lessons menekankan pada kegiatan kelompok. Siswa secara aktif melakukan 

kerjasama dan saling membantu untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompoknya telah 

menguasai materi dan kemudian mengajarkannya kepada teman sekelas. Melalui peer lessons 

siswa berlatih untuk mengembangkan keterampilan dalam mengemukakan pemahamannya 

terhadap apa yang telah dipelajari kepada orang lain sehingga diperoleh rasa tanggung jawab 

yang dibebankan kepadanya. Hal ini dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan 

mengerti antarsiswa. 

Adapun prosedur dalam pelaksanaan metode peer lessons yang dikembangkan oleh Zaini 

(2008) adalah : 

a. Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak segmen materi yang 

disampaikan. 

b. Masing-masing kelompok kecil diberi tugas untuk mempelajari satu topik materi, kemudian 

mengajarkannya kepada kelompok lain. 

c. Setiap kelompok diminta menyiapkan strategi untuk menyampaikan materi kepada teman-

teman sekelas.Sarankan kepada mereka untuk tidak menggunakan metode ceramah atau 

seperti membaca laporan. 

 

d. Buat beberapa saran seperti : 

 Menggunakan alat bantu visual 

 Menyiapkan media pengajaran yang diperlukan 

 Menggunakan contoh-contoh yang relevan 

 Melibatkan sesama peserta didik dalam proses pembelajaran melalui diskusi, permainan, kuis, 
studi kasus, dan lain-lain. 

 Memberi kesempatan kepada yang lain untuk bertanya.  

e. Siswa diberi waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam maupun di luar kelas. 

f. Setiap kelompok menyampaikan materi sesuai tugas yang telah diberikan. 

g. Setelah semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan dan klarifikasi sekiranya ada 

yang perlu diluruskan dari pemahaman peserta didik. 

Hartono (2008) menyatakan beberapa penelitian membuktikan bahwa perhatian anak 

didik berkurang bersamaan dengan berlalunya waktu. Siswa dalam ruang kelas hanya 

memperhatikan pelajaran sekitar 40% dari waktu pembelajaran yang tersedia. Kondisi 

tersebut merupakan kondisi umum yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Siswa di ruang 

kelas lebih banyak menggunakan indera pendengarannya dibandingkan visual, sehingga apa 
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yang dipelajari di kelas tersebut cenderung untuk dilupakan. Untuk itu diperlukan 

pembelajaran aktif agar apa yang dipelajari di bangku sekolah tidak menjadi suatu hal yang 

sia-sia. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan disain penelitian pretest-postest yang 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI 

SMA N 5 Pekanbaru kelas XI.1 dan X1.2 dengan jumlah siswa perkelas sebanyak 33-34 

orang. 

Rancangan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1. 

Rancangan Penelitian 

Kelas Pretest Perlakuan Postest 

Eksperimen 

Kontrol 

T1 

T1 

X 

- 

T2 

T2 

 

Keterangan: 

X = Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan penerapan strategi pembelajaran aktif tipe 

peer lessons 

T1  = Hasil homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

T2  =Selisih antara hasil postest dengan hasil pretest  

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk uji homogenitas adalah data yang 

diambil dari guru berupa nilai hasil ulangan siswa pada pokok bahasan ikatan kimia yang 

merupakan materi prasyarat dari pokok bahasan hidrokarbon. 

Data awal diambil dari nilai pretest yang diberikan sebelum materi diajarkan. Data akhir 

didapat dari selisih antara nilai postest dan pretest, postest diberikan setelah materi selesai 

diajarkan. Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan rumus t-test atau uji t. 

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan rumus t-test atau uji t, data yang dianalisa adalah: 

Uji Homogenitas 

Langkah awal uji homogenitas adalah menghitung varians dari masing-masing kelompok, 

digunakan rumus : 

S1
2
=  

 
 111

2

1

2

11
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xxn
        dan     S2

2
 = 
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2
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selanjutnya diuji kehomogenannya dengan rumus uji-F : 

  F = 
kecilVariansTer

besarVariansTer
 

Setelah dilakukan uji homogenitas, diperoleh Fhitung < Ftabel sehingga kedua sampel dikatakan 

mempunyai varians sama atau homogen. Kemudian dilanjutkan menguji kesamaan rata-rata 

(uji dua pihak) menggunakan rumus t-test berikut : 

t = 
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Sampel dikatakan homogen dengan kriteria pengujian jika thitung terletak antara -ttabel dan 

ttabel (-ttabel< t hitung< ttabel), dimana ttabel didapat dari daftar distribusi t dengan derajat kebebasan 

dk = n1 + n2 – 2 dengan peluang 1 - ½ α (α = 0,05). Pengujian homogenitas yang dilakukan 

diperoleh -ttabel< t hitung< ttabel, maka kedua kelompok sampel homogen. 

Keterangan : 

F =Lambang statistik untuk menguji varians 

S1
2 
 =Varians kelas sampel 1 

S2
2
 =Varians kelas sampel 2 

n1  =Jumlah sampel kelas sampel 1 

n2 =Jumlah sampel kelas sampel 2 

x1 =Nilai kelas sampel 1 

x2 = Nilai kelas sampel 2 

t =Lambang statistik untuk menguji hipotesis 

1x  = Nilai rata-rata kelas sampel 1 

2x  =Nilai rata-rata kelas sampel 2 

S =Standar deviasi gabungan 

Untuk menentukan besar peningkatan prestasi belajar kimia siswa dilakukan dengan 

menghitung koefisien determinasi (r
2
) dengan rumus : 

22

2
2




nt

t
r  

Peningkatan prestasi (koefisien penentu) di dapat dari :  

Kp = r
2
 x 100% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisa data awal dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.  

Hasil analisis data awal (uji homogenitas) 

Kelas n Fhitung Ftabel 
Sgabun

gan 
thitung ttabel 

X1.1 33 
1,73 1,8 5,38 1,916

 
2,0 

X1.2 34 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Fhitung  = 1,731 dan nilai Ftabel = 1,80 dan didapat bahwa 

Fhitung < Ftabel (1,731< 1,80). Hal ini berarti varians kedua kelas sampel homogen. Selanjutnya 

dilakukan uji-t dua pihak (1- ½α) dengan nilai α = 0,05 (dk = 65). Dari hasil analisa diperoleh 

nilai thitung terletak antara –ttabel dan ttabel (-2,00 < 1,916< 2,00). Maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan dasar kedua kelompok sama. 

Untuk menguji data akhir dalam penelitian ini, digunakan nilai postest dan pretest pada 

pokok bahasan hidrokarbon kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil analisa data akhir dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3. 

Hasil analisis data akhir 

 

 

 

 

 

 

Kelas n 
X   X  Sgabun

gan 

thitung ttabel Kp 

Eksperim

en 

33 51,27 1692 

8,27 3,54
 

1,67 
16,16 

% 
Kontrol 34 44,12 1500 
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Keterangan : 

n =  Jumlah siswa 

X  =  nilai rata-rata selisih postest pretest kedua kelas sampel 

 X  =  Jumlah selisih nilai postest pretest kedua kelas sampel 

Kp =  Koefisienpenentu 

 

Berdasarkan hasil data pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai  thitung > ttabel.Hal ini 

membuktikan bahwaStrategi pembelajaran aktif tipe peer lessons dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada pokok bahasan hidrokarbondi SMAN Pekanbarudengan peningkatan 

sebesar 16,16 %. 

Peningkatan prestasi belajar siswa pada kelas eksperimen disebabkan karena 

diterapkannya strategi pembelajaran aktif tipe peer lessons dimana pada strategi ini siswa 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Hartono (2008) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran aktif merupakan suatu cara untuk mengoptimalkan semua 

potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan. 

Dengan pembelajaran aktif tipe peer lessons, siswa diajak untuk turut serta dalam semua 

proses pembelajaran, baik itu membaca, mengeluarkan pendapat, memberi saran, 

mengerjakan soal, menganalisa, berani dan percaya diri. Aktifitas tersebut dapat dilihat saat 

siswa berperan aktif menggali informasi dan belajar bersama saat berdiskusi dalam kelompok, 

belajar berkarya saat membuat media pembelajaran, belajar berani dan percaya diri saat 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, serta belajar memberikan pendapat, saran dan 

pertanyaan saat menanggapi presentasi temannya. Dengan demikian siswa akan lebih terkesan 

dalam belajar dan daya ingatnya akan lebih lama terhadap materi yang telah dipelajari, 

sehingga setelah proses pembelajaran siswa akan memperoleh prestasi yang memuaskan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Silberman (2006) yang menyatakan bahwa proses belajar yang 

sesungguhnya tidak akan terjadi tanpa adanya kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan, 

mengajukan pertanyaan, mempraktikkan, dan bahkan mengajarkannya kepada siswa lain. 

Dilihat dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil apabila seluruhnya atau setidak-

tidaknya sebagian besar peserta didik terlibat secara fisik dan mental dalam pembelajaran 

disamping menunjukkan kegairahan yang tinggi, semangat belajar yang besar dan rasa 

percaya diri sendiri.  

Strategi pembelajaran aktif ini juga cocok diterapkan untuk mengatasi gaya belajar siswa 

yang berbeda-beda. Silberman (2006) membagi 3 gaya belajar siswa. Siswa visual bisa belajar 

dengan baik hanya dengan melihat orang lain melakukannya kemudian menuliskannya, siswa 

auditori mengandalkan kemampuan untuk mendengar dan mengingat, sedangkan siswa 

kinestetik belajar terutama dengan terlibat langsung dalam kegiatan.  

Berdasarkan pengamatan selama penelitian, terlihat bahwa siswa pada kelas eksperimen 

lebih bersemangat dalam belajar dan lebih partisipatif selama proses pembelajaran. Keaktifan 

siswa dapat dilihat saat siswa berperan aktif dalam menggali informasi untuk memahami 

materi pelajaran dengan membaca berbagai buku kimia, mencari informasi dari internet, 

bekerja sama saat berdiskusi dalam kelompok, dan melakukan tanya jawab saat presentasi 

hasil kerja kelompok. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Strategi 

pembelajaran aktif tipe peer lessons dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok 

bahasan hidrokarbondi SMAN 5Pekanbarudengan taraf nyata 5% di dapatkan harga t-hitung > 

t-tabel dengan persentase peningkatan sebesar 16,16 %. 
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Abstract 

The development of multimedia-based learning media need to be 

implemented in the environment of education, especially for chemistry. 

The use of chemical-based multimedia learning media is not new, 

although there are still some people who can develop multimedia-

based media, either with microsoft power point application or 

application-based learning media product producer other media. One 

of them on the matter Periodic System. By studying the periodic 

elements and nature, easier for students to understand the concept of 

further chemical. The purpose of this study is to produce a chemical 

learning media in the form of CD-based multimedia material are valid 

in the periodic system design and practical use in learning. This type of 

research is research and development (R & D) version ADDIE 

combined with development model version of Luther Sutopo. Software 

used is Adobe Flash CS6 and supported by Corel Draw X4, Swish Max 

4. Chemistry learning media in the form of a CD produced has validity 

with a score of 92 with very valid criteria, the practicalities of the test 

with a score of 89 with a very practical criterion while the students' 

response to chemistry learning media obtained very good value with a 

score of 93. 

 

Keyword: Learning Media, Periodic System, Multimedia, Adobe flash CS6, Compact Disk 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan komputer dalam pembelajaran bukanlah hal baru, tetapi merupakan salah satu 

inovasi teknologi pendidikan dalam pengembangan media pembelajaran yang dapat 

diandalkan. Sebab pengajaran secara tradisional (konvensional) seperti menggunakan 

komunikasi lisan, tulisan dan media-media bantuan seperti menggunakan buku dan papan 

tulis seringkali mempersulit siswa dalam menterjemahkan suatu konsep. Dengan 

menggunakan buku siswa hanya akan dapat membaca sehingga tingkat pemahaman siswa 

membutuhkan waktu yang agak lama. Oleh karena itu diperlukan sebuah media pembelajaran 

yang disertai dengan animasi yang menarik sehingga pembelajaran tidak akan membosankan 

dan siswa akan mudah untuk mengingatnya, salah satunya dalam bentuk media pembelajaran 

berbasis multimedia yang menggabungkan beberapa unsur seperti teks, grafik, audio, gambar 

bergerak (video dan animasi). 

Pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia perlu diimplementasikan 

dilingkungan pendidikan, terutama untuk pelajaran eksakta seperti kimia, matematika, fisika 

dan biologi. Penggunaan media pembelajaran kimia berbasis multimedia bukanlah hal baru, 

walaupun masih sebagian kalangan yang dapat mengembangkan media berbasis multimedia, 
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baik dengan aplikasi microsoft power point atau aplikasi penghasil produk media 

pembelajaran berbasis media lainnya. 

Kimia merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam (IPA), yaitu ilmu yang 

mempelajari tentang struktur, susunan, sifat, perubahan materi dan energi yang menyertai 

perubahan materi tersebut. (Hiskia Ahmad, 2001). Kimia juga mempelajari unsur-unsur yang 

ada di alam ini seperti unsur logam, non logam dan metaloid. Semua unsur tersebut dalam 

kimia dituangkan dalam bentuk tabel yang disebut tabel sistem periodik.  

 

Hal pertama yang perlu diketahui dan dipelajari dalam kimia oleh seorang siswa adalah 

memahami tentang unsur dan sifat periodik unsur. Unsur-unsur yang dikelompokkan dalam 

sistem periodik memiliki sifat dan karakteristik yang unik untuk dipelajari. Dengan 

mempelajari unsur periodik dan sifatnya, memudahkan siswa untuk memahami konsep kimia 

selanjutnya. Namun kenyataan yang terjadi disekolah, masih banyak ditemukan guru 

menyampaikan materi pengenalan unsur periodik ini menggunakan media pembelajaran 

berupa tabel dalam bentuk gambar dari kertas dan buku. Media yang digunakan belum 

berbasis komputer, padahal rata-rata sekolah sekarang sudah dilengkapi infocus. Selain itu 

siswa kesulitan menghafal unsur-unsur yang termasuk golongan A dan golongan B dengan 

istilah yang dibuat sendiri. Karena guru hanya memberikan beberapa contoh saja bagaimana 

menghafal dengan menggunakan istilah sendiri. Oleh karena itu perlu dikembangkan sebuah 

media pembelajaran untuk mata pelajaran kimia berupa media sistem periodik berbasis 

multimedia, salah satunya dalam bentuk CD. 

Compact disk (CD)  merupakan salah satu bentuk multimedia yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran. CD berbasis multimedia memiliki beberapa keunggulan diantaranya 

menarik dari segi tampilan karena berisikan animasi-animasi yang dapat memperjelas konsep-

konsep materi pelajaran. CD berbasis multimedia juga praktis dalam penggunaannya, karena 

hanya berbentuk kepingan CD yang tinggal di operasikan mengunakan komputer, serta dapat 

digunakan dimana dan kapan saja. Pembelajaran dengan bantuan CD ini diharapkan dapat 

membantu siswa memahami materi, meningkatkan minat belajar mandiri. Sedangkan bagi 

guru dapat membantu menjelaskan materi yang sulit dan abstrak. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah menghasilkan media pembelajaran kimia dalam bentuk 

CD berbasis multimedia pada materi sistem periodik yang valid dalam desain dan praktis  

digunakan dalam pembelajaran. 

 

KAJIAN LITERATUR  

1. 11. Media Pembelajaran 

a. A. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang secara harfiah berarti “tengah”, 

“perantara” atau “pengantar”. Gerlech dan Erly mengatakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Secara lebih khusus, pengertian 

media dalam proses belajar mengaja cendrung diartikan sebagai alat grafis, photografis atau 

elektrons untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal.(Azhar,Arsyad :2007). 

B. Pengembangan Media Pembelajaran        Pengembangan media pembelajaran menurut 

Bambang  Sutjipto dan Cecep Kaustar: 2013 ada tiga yaitu: 

1. Media berbasis visual 
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Merupakan visualisasi pesan, informasi atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa 

dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti foto, gambar/ilustrasi, sketsa/gambar 

garis. 

2. Media berbasis audio visual 

Merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau 

3. Media berbasis komputer 

Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama 

computer Managed Instruction (CMI). Ada pula peran komputer sebagai pembantu 

tambahan dalam belajar, pemanfaatannya meliputi penyajian informasi isi materi pelajaran, 

latihan atau keduanya. Atau dikenal dengan istilah sebagai Computer Assisted Instruction 

(CAI). CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan akan tetapi ia bukanlah penyampai 

utama materi pelajaran. 

2. Multimedia 

1. Pengertian Multimedia 

Multimedia terdiri dari dua kata yaitu, multi dan media. Multi memiliki arti banyak atau 

lebih dari satu. Sedangkan media merupakan bentuk jamak dari medium, juga diartikan 

sebagai saran, wadah atau alat. Istilah multimedia sendiri dapat diartikan sebagai transmisi 

data dan manipulasi semua bentuk informasi, baik berbentuk kata-kata, gambar video, musik, 

angka atau tulisan tangan dimana dalam dunia komputer, bentuk informasi tersebut diolah 

dari dan dalam bentuk data digital. Pengertian multimedia secara umum adalah kombinasi tiga 

elemen yaitu suara, gambar dan teks. Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan 

presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio 

dan gambar video. 

2. Sistem Periodik 

a. Pengertian sistem periodik 

       Sistem periodik merupakan pengelompokkan atau susunan unsur-unsur dengan tujuan 

mempermudah dalam mempelajari sifat-sifat berbagai unsur yang berubah secara periodik. 

(Hiskia Ahmad, 2001) 

b. Pembagian Periode pada Tabel Sistem Periodik Unsur 

Lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik disebut periode. Dalam sistem periodik modern 

terdapat 7 periode. 

Tabel 1.1  

Periode dalam Sistem Periodik 

Periode Jumlah 

Unsur 

Nomor  

Atom 

1 2 1-2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

18 

18 

32 

32 

3-10 

11-18 

19-36 

37-54 

55-86 

87-118 

c. c.  Pembagian Golongan pada Tabel Sistem Periodik Unsur 

Menurut sistem periodik modern, jumlah golongan pada sistem periodik ada 8 dan ditandai 

dengan angka romawi. Ada dua golongan besar dalam pembagian golongan tersebut yaitu 

golongan A (golongan utama) dan golongan B (golongan transisi). Golongan B terletak antara 

golongan A dan golongan B. 

Adapun nama-nama unsur dalam golongan A sebagai berikut: 

1) Golongan IA disebut golongan alkali 

2) Golongan IIA disebut golongan alkali tanah 
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3) Golongan IIIA disebut golongan boron 

4) Golongan IVA disebut golongan karbon 

5) Golongan VA disebut golongan nitrogren 

6) Golongan VIA disebut golongan oksigen 

7) Golongan VIIA disebut golongan halogen 

8) Golongan VIIIA disebut golongan gas mulia 

d. Beberapa contoh cara menghafal unsur dalam sistem periodik 

1. Alkali (gol. IA = H – Li – Na – K – Rb – Cs - Fr) 

Cara membacanya : Hai LiNa Kita Rebus Cubis Francis 

2. Alkali tanah (gol. IIA = Be – Mg – Ca – Sr – Ba – Ra) 

Cara membacanya : Besok Minggu Cari Sri Bawa Raun 

3. Gas Mulia (gol. VIIIA = He – Ne – Ar – Kr – Xe – Rn) 

Cara membacanya : Heboh Negara Arab Karena Xerangan Rumania 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan (research & 

development) atau dikenal dengan penelitian R&D. Menurut Sugiono (2006:407) “R & D 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut”. 

B. Prosedur Pengembangan Sistem 

Langkah-langkah penelitian Research & Development yang diterapkan adalah versi 

ADDIE (Analysis- Design- Develop- Implement- evaluate) dengan menggunakan model 

pengembangan multimedia versi Luther Sutopo.(Iwan Binanto:2010). Menurut Luther, model 

pengembangan multimedia terdiri dari enam tahap, yaitu concept (pengonsepan), design 

(pendesainan), material collecting (pengumpulan materi), assembly (pembuatan), testing 

(pengujian) dan distribustion (pendistribusian). Keenam tahap ini tidak harus berurutan dalam 

prakteknya namun dapat saling bertukar posisi. Meskipun begitu, tahap konsep memang harus 

menjadi hal yang pertama kali dikerjakan. 

C. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian ini dilakukan berdasarkan jenis penelitian R&D versi ADDIE dan 

model pengembangan menurut Luther Sutopo sebagai berikut: 
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D. Instrument Pengumpulan Data 

          Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket validitas, praktikalitas dan 

efektifitas dengan uji coba terbatas. Angket-angket tersebut disusun berdasarkan skala likert 

dengan lima alternatif jawaban sebagai berikut: 1 = Sangat kurang, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = 

Baik, 5 = Sangat baik.  

           Lembar uji validasi berisi beberapa pertanyaan dengan tiga kriteria yang dimodifikasi 

dari Darmojo & Kaligis (1994) dalam Khalim (2009:26-28). Kriteria yang divalidasi berupa 

(1) aspek didaktif yaitu aspek yang berkenaan dengan proses menemukan konsep yang sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku, (2) aspek konstruksi yaitu aspek yang berkaitan dengan 

urutan komponen media pembelajaran yang benar, susunan kalimat dalam media 

pembelajaran yang dibuat, kesederhanaan pemakaian kata dan kejelasan kata yang pada 

hakekatnya tepat guna dan dapat dimengerti oleh siswa, (3) aspek teknik yaitu yang berkaitan 

dengan penggunaan bahasa, tulisan (jenis huruf), gambar dan bentuk media pembelajaran 

yang dikembangkan. Lembar uji validitas ini di isi oleh dosen yang ahli dibidangnya seperti 

dosen Media yaitu dosen Teknologi Informatika dan dosen yang mengajar kimia. 

 Sedangkan lembar uji praktikalitas dan lembar efektifitas diisi oleh guru dan siswa 

memiliki beberapa kriteria . Angket uji praktikalitsas media pembelajaran kimia dalam bentuk 

CD ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan manfaat yang didapat, kemudahan 

dalam penggunaanya serta kesesuaian materi dengan kompetensi dasar. Sedangkan lembar uji 

efektifitas berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan manfaat yang didapat, 

meningkatkan minat belajar siswa serta efesiensi waktu pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran Kimia berbentuk CD ini. 

Berdasarkan angket validitas, maka dilakukan beberapa langkah yaitu: 

a. Memberikan skor jawaban dengan kriteria sebagai berikut: 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 

= cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik  

b. Menentukan skor tertinggi = banyak validator x banyak indikator x skor maximal 

c. Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari masing-masing validator 

d. Pemberian nilai validitastas dengan cara: 

   Nilai validitas =  x 100% 

e. Memberikan penilaian validitas dengan kriteria 
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90% -100%  = sangat valid 

80% - 89%   = valid  

65% - 79%   = cukup valid  

55% - 64%   = kurang valid 

< 55%          = tidak valid 

 (dimodifikasi dari Purwanto, 2009:82) 

Sedangkan data uji praktikalitas dianalisis dengan rumus: 

Nilai praktikalitas = x 100% 

Dengan kriteria :  

 86% – 100%   = sangat  

76% –  85%    =  praktis 

 60%  - 75%    = cukup praktis 

  55% –  59%   = kurang prakti 

<54%       = sangat tidak praktis 

(dimodifikasi dari Purwanto, 2009:102-103) 

 

Sedangkan respon siswa terhadap media pembelajaran kimia dalam bentuk CD berbasis 

multimedia dianalisis dengan menggunakan persentase (%) yaitu: 

Nilai respon = x100% 

Dengan kriteria:  

90% - 100% = sangat baik 

 80% - 89%   = baik 

65% - 79%   = cukup baik 

55% - 64%   = tidak baik 

0%   - 54%   = sangat tidak baik 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media pembelajaran yang dihasilkan dikemas dalam bentuk compact disk (CD) yang dapat 

dijalankan menggunakan media komputer dan tidak memerlukan sistem lain untuk 

menjalankannya. Dengan media pembelajaran berbentuk CD ini, pengguna tidak hanya dapat 

melihat dan mendengar langsung proses belajar tersebut, tetapi juga dapat melakukan 

interaksi dengan sistem dalam bentuk evaluasi yang diberikan oleh sistem pada saat selesai 

melakukan proses belajar dan pengguna dapat melakukan interaksi dengan cara mengklik 

button yang tersedia pada sistem untuk melakukan proses belajar ke tahap berikutnya. 

Dalam perancangan media pembelajaran sistem periodik ini menggunakan software Adobe 

Flash CS6 sebagai software utama, didukung software yang lain seperti Corel Draw suit X4, 

format factory. Rancangan ini dibuat dalam kemasan berbentuk CD yang bersifat autorun. 

Dalam perancangan media ini peneliti memperoleh hasil dan pembahasan dengan 

menggunakan tahapan-tahapan model pengembangan yang dikembangkan oleh Luther Sutopo 

yang terdiri dari concept, design, material Collecting, Assembly, Implementation. Dalam 

penelitian ini, peneliti tidak melakukan tahap distribution.  

Untuk memperoleh produk yang berkualitas dan siap dipakai hasil analisis data lembaran 

validasi media pembelajaran berbentuk CD dinilai oleh dosen ahli media dan ahli bidang studi 

kimia berjumlah 3 orang yang dilakukan dengan konsultasi dan meminta penilaian kepada 

para ahli tersebut. Skor terendah untuk setiap pernyataan adalah 1, sedangkan skor tertinggi 

adalah 5. Skor setiap pernyataan yang diperoleh kemudian dikonversi ke dalam bentuk nilai 

dan akan diperoleh nilai terendah 20 dan nilai tertinggi adalah 100. Skor dan nilai rata-rata 
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setiap komponen penilaian ditentukan dari hasil skor dan nilai rata-rata semua indikator yang 

terdapat dalam komponen penilaian validasi produk media pembelajaran. 

Sesuai instrument yang digunakan kelima indikator kelayakan isi berada pada kategori sangat 

valid dengan niali rata-rata yang diperoleh 93,3. Pada komponen aspek instruksional desain 

terdapat enam indikator yang berada pada kategori sangat valid dengan nilai rata-rata 93. Pada 

komponen pemaketan media pembelajaran dan komunikasi visual terdapat lima indikator 

berada pada kategori valid dengan nilai rata-rata yang diperoleh 85,3. Pada komponen aspek 

kebahasaan berada pada kategori sangat valid dengan nilai rata-rata 95,7. 

Hasil kepraktisan menurut guru dianalisis berdasarkan instrument lembar uji kepraktisan 

terhadap media pembelajaran. Jumlah guru yang menilai kepraktisan media pembelajaran 

adalah dua orang guru Kimia. Komponen penilaian terdiri dari tampilan, isi, dan manfaat 

media. Skor pada setiap indikator penilaian adalah dari skor 1-5. Skor setiap indikator yang 

diperoleh dikonversikan kedalam bentuk nilai dengan nilai terendah 20 dan nilai tertinggi 100. 

Pada komponen pertama yang menyatakan tampilan media pembelajaran terdapat empat 

indikator yang berada pada kategori praktis dengan nilai rata-rata yang diperoleh 82,5. Pada 

komponen kedua yang menyatakan isi media pembelajaran terdapat empat indikator dengan 

nilai rata-rata 95 berada pada kategori sangat praktis. Sedangkan komponen ketiga yang 

menyatakan manfaat media berada pada kategori sangat praktis dengan nilai rata-rata yang 

diperoleh 90. 

Sedangkan respon siswa terhadap media pembelajaran Kimia dalam bentuk CD ini dilihat dari 

angket yang diisi oleh lima orang siswa dengan kesimpulan produk sudah sangat baik dengan 

perolehan nilai rata-rata 91,4. 

 

 

KESIMPULAN 

1.Media pembelajaran sistem Periodik berbentuk CD untuk siswa kelas X dapat dirancang 

menggunakan software-software pembuat animasi. Dalam hal ini software yang digunakan 

adalah software Adobe Flash CS6 sebagai software dan didukung oleh software lainnya 

seperti Corel Draw X4, Swish Max 4 dan lain-lain, maka dapat dirancang sebuah media 

pembelajaran Kimia dalam bentuk CD berbasis Multimedia pada materi sistem periodic unsur 

untuk siswa kelas X, sehingga dapat menunjang proses belajar yang menyenangkan dan 

menarik bagi siswa dan juga memperkuat motivasi, serta menanamkan pemahaman pada 

siswa tentang materi yang diajarkan. Adapun bagian-bagian media pembelajaran ini adalah 

menu intro, menu utama dan submenu yang terdiri dari menu petunjuk, menu kompetensi, 

menu materi, menu evaluasi. 

2. Media pembelajaran Kimia dalam bentuk CD yang dihasilkan memiliki validitas dengan 

skor 94 dengan kriteria sangat valid. 

3. Media pembelajaran Kimia dalam bentuk CD yang dihasilkan memenuhi kriteria sangat 

praktis dengan skor 89,2 

4. Respon siswa terhadap media pembelajaran Kimia dalam bentuk CD diperoleh nilai sangat 

baik dengan skor 91,4 
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ABSTRAK 

Misconceptions occur if the concepts that students have are not same 

as the concepts by scientists.Misconceptions can be determined using 

diagnostic testwith  Certainty of Response Index method. This method 

can illustrate the respondent's belief in the truth of the alternative 

answers that are responded based on the guidance in working on the 

problem. This study aims to develop a diagnostic test instrument with a 

certainty of response index to identify misconceptions of high school 

students on chemical bonding material and conduct tests to determine 

students' perceptions of the instrument. The diagnostic test instruments, 

including only the feasibility tests based on expert validation and 

student responses, were not tested to identify student misconceptions. 

This study used the development of ADDIE. The analytical techniques 

used Qualitative and quantitative data analysis. The developed 

diagnostic test instrument is validated by the material expert in two 

phases with the feasibility percentage of 87.78% and 92.20%, 

respectively. Media validation was conducted in three stages with 

percentage of feasibility phase I 80.00%, stage II 93,30%, and stage III 

with 100% percentage. For each stage of media validation based on 

eligibility criteria are at intervals of 81.00% - 100.00% with criteria 

"very decent" to be tested. Based on data obtained in large group trials 

at SMAN 1 Kota Jambi students' perceptions of diagnostic test 

instruments to identify Student misconceptions on chemical bonding 

materials belong to the category "very decent". 

 

Keywords:miskonsepsi, tes diagnostik, ikatan kimia. 

 

PENDAHULUAN 

Proses belajar mengajar merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga hal tersebut tidakdapat dipisahkan karena 

merupakan sebuah rangkaian utuh. Dalam proses pembelajaran salah satu yang sangat 

ditekankan adalah pemahaman suatu konsep agarpengetahuan siswatentang suatu materi 

pelajaran tidak mengalami kekeliruan. 

Kimiamerupakan salah satu rumpun pelajaran bidang matematika dan ilmu pengetahuan 

alam.Kimia menekankan pada penguasaan konsep.Konsep kimia terbentuk dalam diri siswa 

secara berangsur-angsur melalui pengalamandan interaksi mereka dengan alam 

sekitarnya.Rendahnyapenguasaan konsep merupakan salah satu kendala dalam proses belajar 

mengajar dan dapat berakibat pada rendahnya hasil belajar.  

MenurutSuwarto (2013) miskonsepsi adalah konsepsi siswa yang tidak cocok dengan 

konsepsi para ilmuwan.Jika tidak dilakukan pembenahanmiskonsepsi tersebut dapat 
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mempengaruhi pemahaman siswa pada materi selanjutnya karena konsep-konsep dalam ilmu 

kimia kebanyakan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pelajaran kimia besifat 

abstrak dan hierarki konsep kimia dimulai dari yang paling mudah hingga yang paling sukar, 

sehingga pemahaman siswa terhadap materi menjadi berkesinambungan dan menuntut 

pemahaman konsep yang baik. 

Untuk memperbaiki proses pembelajaran, penilaian harus bersifat diagnostik, artinya 

penilaian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga 

berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian penanganan yang tepat Arikunto 

(2013). Penilaian yang dimaksudkan dapat berupa tes diagnostik. 

Tes diagnostik sangat berguna untukmengetahui kesulitan belajar yang dihadapi siswa, 

termasuk kesalahan pemahaman konsep. Tes diagnostik memiliki dua fungsi utama,yaitu: (a) 

mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa, (b) merencanakan tindak lanjut 

berupa upaya-upaya  pemecahan sesuai masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi.  

Salahsatu bentuk tes diagnostik yang digunakan untuk mengukur konsepsi siswa adalah 

denganmetode Certainty of Response Index (CRI) yang diperkenalkanoleh Hasan.S,dkk 

(1999) denganmenggunakan metode ini dapat menggambarkan keyakinan responden terhadap 

kebenaran alternatif jawaban yang direspon berdasarkanpetunjuk dalam mengerjakan soal. 

Siswa menjawab pertanyaan dan mengisi data untuk CRI. Setiap soal tes berpedoman pada 

kombinasi jawaban yang benar dan yang salah serta CRI yang tinggi dan rendah, sehingga 

siswa yang mengalami miskonsepsi dapat diketahui sejauh mana miskonsepsi yang dialami. 

Materi kimia ikatan kimia dipelajari di kelas X MIPA SMA pada semester ganjil. 

Materi ikatan kimia mencangkup ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi dan 

ikatan logam.Didalam penelitian Taber (dalam Tan dan Treagust, 1999) melakukan penelitian 

tentang miskonsepsi ikatan kimia, di dalam penelitiannya Taber menganalisis miskonsepsi 

siswa pada ikatan ion dan mengemukakan bahwa siswa yakin bahwa konfigurasi elektron 

sebuahatom menentukan jumlah ikatan ion yang terbentuk; dan ikatan hanya terbentuk antara 

atom yang mendonorkan dan menerima elektron. Tan dan Treagust (1999) juga 

mengemukakan miskonsepsi siswa SMA umur 15-16 tahun yang berkaitan dengan ikatan 

kimia dengan menggunakan instrumen two-tier multiple yang dikembangkan oleh Paterson 

dan Treagust pada tahun 1998 diantaranya adalah: logam dan non logam membentuk molekul 

(80,4%); logam dan non logam berikatan secara kovalen untuk membentuk molekul (46,1%); 

dan di dalam ikatan ion, jumlah elektron yang ditransferkan tergantung pada jumlah elektron 

yang dibutuhkan oleh atom non logam untuk mencapai kestabilan (10%). 

Instrumen tes dapat dibuat dalam berbagai bentuk salah satunya dengan memamfaatkan 

program komputer seperti Microsoft Excel. Dengan memanfaatkan beberapa fitur yang 

dimiliki oleh Microsoft Excel dapat dirancang sebuah instrumen yang bisa dipakai untuk 

mengidentifikasi miskonsepsi yang dialami oleh siswa. 

Tulisan ini mencoba memaparkan bagaimana mengembangkaninstrumen tes diagnostik 

dengan certainty of response index untuk mengidentifikasi   miskonsepsi siswa pada materi 

ikatankimia. 

 

METODE PENGEMBANGAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and 

Development).Langkah-langkah dalam membuat penelitian ini dilakukan dengan model 

pengembangan ADDIE. Prosedur pengembangan meliputi (1) melakukan analisis terdiri dari 

analisis kebutuhan, analisis materi, dan analisis teknologi pendidikan. (2) mendesain 

flowchart dan storyboard, (3) tahap pengembangan terdiri dari pembuatan soal, validasi dan 

revisi soal serta pembuatan, validasi dan revisi media. (4) implementasi yang dilakukan dalam 

kelompok kecil dan kelompok besar terhadap siswa di SMAN 1 Kota Jambi. (5) evaluasi 

disetiap akhir tahap pengembangan. 
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Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini berupa lembar 

validasi tim ahliberisi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut materi, konstruk, bahasa, dan 

praktikalitas yang berkaitan dengan produk disertai dengan kolom komentar dan saran 

terhadap perbaikan produk. Lembar angket persepsi siswa yang bertujuan untuk mengukur 

kualitas instrumen dari segipraktikalitas. 

Jenis data yang diambil yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari tim validator berupa isian angket yang berisi saran dalam perbaikan instrumen. 

Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari responden tentang kelayakan dari instrument. 

Analisis data yang dilakukan pada instrumen pengumpulan data menggunakan rumus 

persentase oleh Sudjino (2009), sebagai berikut:  

 P =  

Keterangan:  

P = persentase yang dicari 

f = banyak data 

n = jumlah responden. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan instrumen tes diagnostik pada penelitian ini menggunakan model 

ADDIE yang terdiri dari 5 tahap, 

3.1 Analisis 

Berdasarkan studi pendahuluan di SMAN1 Kota Jambi diketahui bahwaperlu 

dikembangkan instrumen tes diagnostik untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa yang 

diharapkan mampu membantu gurumempermudahkan mengidentifikasi miskonsepsi yang 

terjadi pada siswa.Materi yang dipilih dalam pengembangan instrumen tes diagnostik ini 

adalah materi ikatan kimia hal ini didasari dari hasil studi pendahuluan di SMAN 1 Kota 

Jambi bahwa materiyang sering mengalami miskonsepsi adalah materi yang teoretis yang 

akan diaplikasikan di pelajaran selanjutnya dari beberapa materi teoretis dalam silabus 

pembelajaran kimia peneliti memilih materi ikatan kimia.SMAN 1 Kota Jambi telah 

memilikisarana dan prasarana pendukung Information Communication and technologi (ICT) 

yang memadai, laboratorium TIK SMAN 1 Kota jambi memiliki fasilitas yang lengkap dan 

siswa SMAN 1 Kota Jambi memiliki komputer/laptop di rumah yang dapat digunakan untuk 

mendukung pelaksanaan pembelajaran 

3.2 Tahap desain 

Untuk mengembangkan instrumen ini maka penulis membuat flowchart yang akan 

menjadi acuan pengembangan instrumen tes. Flowchart menampilkan langkah-langkah 

beserta urutan dalam pengembangan instrumen dan kemudian membuat storyboard yang akan 

digunakan dalam proses pengembangan.Dalam tahap pengembangannya dilakukan revisi 

pada storyboard yang dibuat hal ini didasari dari saran validator yang mana di dalam produk 

yang dikembangkan tidak perlu adanya logo sehingga storyboard perlu diperbaiki. Untuk 

flowchart tidak terjadi perubahan, peneliti masih menggunakan flowchart yang telah dibuat 

pertama kali. 

3.3 Tahap pengembangan 

 Pengembangan adalah proses mewujudkan blue-print atau desain yang telah dibuat 

menjadi sebuah produk. Produk yang dihasilkan yaitu instrumen tes diagnostik untuk 

mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia yang ditampilkan dalam format 

excel enable macro. Pada tahap pengembangan dilakukan beberapa langkah yaitu: 

a. Membuat kisi-kisi soal  

Materi yang dipilih adalah ikatan kimia yang terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, 

kovalen koordinasi dan ikatan logam. Berdasarkan silabus kurikulum 2013 materi ikatan 
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kimia memiliki kompetensi dasar yaitu membandingkan proses pembentukan ikatan ion, 

ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan  logam  serta hubungannya dengan sifat 

fisika senyawa yang terbentuk 

Dari kompetensi dasar tersebut dijabarkan menjadi indikator sebanyak 17 indikator 

yaitu: (1) menjelaskan tentang kestabilan atom, (2) menerangkan pengertian ikatan ion dan 

hal-hal yang mempengaruhi suatu ikatan ion, (3) memperkirakan rumus senyawa yang 

memiliki ikatan ion, (4) memperkirakan sifat senyawa yang berikatan ion, (5) menegaskan 

contoh senyawa yang berikatan ion, (6) menentukan definisi ikatan kovalen, (7) 

mengambarkan proses terbentuknya  ikatan kovalen, (8) menentukan jenis ikatan kovalen 

suatu senyawa, (9) menentukan definisi ikatan kovalen koordinasi, (10) menentukan ikatan 

kovalen koordinasi dari struktur Lewis suatu molekul, (11) memperkirakan sifat senyawa 

kovalen, (12) menentukan contoh ikatan kovalen, (13) menjelaskan penyimpangan kaidah 

oktet, (14) menentukan pengertian ikatan logam dan hal-hal yang mempengaruhi ikatan 

logam, (15) memperkirakan proses terbentuknya ikatan logam, (16) memperkirakan sifat 

ikatan logam, (17) menentukan contoh ikatan logam. 

b. Pembuatan soal 

Dari indikator yang dijabarkan dari kompetensi dasar, soal berjumlah 40 buah yang 

terdiri dari ranah kognitif C1 berjumlah 5 soal, C2 berjumlah 19 soal, ranah C3 berjumlah 15 

soal dan C4 berjumlah 1 soal. 

c. Validasi dan revisi soal 

Validasi soal dilakukan untuk melihat kesesuaian soal dengan kurikulum, aspek 

konstruksi mengenai ketepatan penulisan soal dan aspek bahasa agar sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang benar. Berdasarkan hasil analisis angket validasi soal diperoleh jumlah 

skor total validasi tahap I adalah 79 sedangkan untuk validasi tahap II diperoleh total skor 

adalah 83. Adapun persentase untuk validasi tahap I adalah 87,78%, untuk validasi tahap II 

persentase yang didapat adalah 92,22%. Persentase validasi tahap I dan tahap II berada pada 

interval 81% - 100% dengan kriteria “sangat layak”. 

d. Uji coba dan pemilihan butir soal 

Soal yang telah divalidasi oleh ahli materi diujicobakan untuk melihat validitas 

empiris.Soal diujicobakan di kelas XI MIPA1 SMAN 1 Kota Jambi.Terdiri dari 33 siswa. 

Soal yang telah diujicoba di pilih berdasarkan daya beda dan tingkat kesukaran. Soal 

yang telah sesuai kriteria digunakan untuk pengembangan instrumen tes diagnostik. 

e. Validasi Produk 

Instrumen tes diagnostik yang dikembangkan dibuat dalam tampilan microsoft excel 

sesuai dengan storyboard yang telah dibuat. Instrumen tes diagnostik yang telah selesai dibuat 

selanjutnya divalidasi oleh ahli media.Validator memberikan kritik dan saran untuk perbaikan 

produk sehingga menjadi layak digunakan sebagai instrumen tes diagnostik untuk meng-

identifikasi miskonsepsi siswa. Validasi dilakukan dalam tiga tahap dalam pelaksanaan 

validasi terdapat beberapa hal disarankan oleh validator yaitu: menghilangkan lambang pada 

tampilan, mengubah kombinasi warna tampilan, mengubah beberapa kalimat soal agar lebih 

mudah dipahami, dan mengubah posisi tampilan gambar agar tidak menutupi bagian tombol 

di layar serta memperbaiki salah satu gambar yang tidak sesuai. Berdasarkan saran dari 

validator instrumen tes diagnostik diperbaiki dan selanjutnya divalidasi kembali agar layak 

diujicobakan 

Berdasarkan analisis data angket validasi produk pada validasi tahap I persentase angket 

yang diperoleh adalah sebesar 80%. Berdasarkan kriteria untuk instrumen tes diagnostik 

adalah berada pada interval61% - 80% dengan kriteria “layak”. Sedangkan untuk validasi 

tahap II persentase yang didapat pada sebesar 93,3%. Berdasarkan kriteria untuk instrumen 

tes diagnostik berada pada interval 81% - 100% dengan kriteria “sangat layak”. Validasi tahap 

III persentase 100% dan berdasarkan kriteria kelayakan instrumen tes diagnostik untuk 
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mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia berada pada interval 81% - 

100% dengan kriteria “sangat layak”. 

 

3.4 Implementasi 

a. Uji coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil terhadap instrumen tes diagnostik yang dikembangkan 

dilakukan terhadap 15 orang peserta didik dari kelas Kelas XI MIPA4. Data dari uji coba akan 

dihitung proporsi skor untuk setiap pernyataan yang memiliki pilihan jawaban dalam skala 

likert.Setelah mendapatkan skor untuk setiap jawaban pernyataan selanjutnya dihitung 

reliabilitas angket uji coba. 

Hasil uji coba kelompok kecil sudah baik, tiap aspek yang dilihat persepsi siswanya 

telah memiliki nilai rata-rata 80% dengan kategori baik. Dari hasil tersebut tidak perlu adanya 

perbaikan pada instrumen tes diagnostik yang dikembangkan dan selanjutnya siap dilakukan 

uji coba kelompok besar. 

b. Uji coba Kelompok Besar 

Uji coba kelompok besar dilakukan di SMAN 1 Kota Jambi Kelas XI MIPA2 yang 

berjumlah 39 Orang. Sama seperti uji coba kelompok kecil pada uji coba kelompok besar juga 

disebarkan angket untuk melihat persepsi siswa terhadap beberapa aspek yang akan dinilai. 

Dari perhitungan angket respons siswa dalam uji coba kelompok besar diperoleh rata-rata 

persentase persepsi siswa terhadap instrumen tes diagnostik yang dikembangkan yaitu 

82,35%. Dalam kriteria respons siswa berada pada berada pada interval 81% - 100%, hal ini 

dapat dikategorikan bahwa instrumen tes diagnostik yang dikembangkan “sangat layak” 

menurut kriteria kualifikasi produk 

3.5 Evaluasi 

Evaluasi bertujuan untuk melihat apakah instrumen tes diagnostik yang telah dibuat 

berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak.Evaluasi dapat dilakukan di setiap tahap 

pengembangan. Evaluasi terakhir dilakukan untuk melihat tanggapan responden terhadap 

penggunaan instrumen tes diagnostik yang telah dinyatakan layak oleh tim ahli. Evaluasi ini 

merupakan evaluasi formatif, karena bertujuan untuk kebutuhan revisi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes diagnostik dengan 

certainty of response index untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi ikatan 

kimia dikembangkan menggunakan model ADDIE dengan melakukan beberapa strategi pada 

langkah-langkanya agar produk dapat menjadi layak.Dibutuhkan revisi-revisi pada 

storyboard, instrumen dan produk. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba kelompok besar di SMAN 1 Kota 

Jambi, persepsi siswa terhadap instrumen tes diagnostik dengan certainty of response index 

untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia termasuk kategori “sangat 

layak”. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat metode apa yang baik 

digunakan dengan media berorientasi Chemistry Triangle. Penelitian 

kuasi eksperimen ini melibatkan   siswa kelas X  di enam sekolah yaitu  

dua  SMA N  di kota Solok dan dua SMA N Kab. Pasaman serta dua 

SMKN di Pariaman.Teknik pengambilan sampel dilakukan secara 

Cluster Random Sampling.Data dikumpulkan dengan menggunakan tes 

dan dianalis dengan anova satu arah dan uji Kruskall wallish. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa SMA  Solokyang 

diajarkan dengan metode kooperatif  lebih baik dibandingkan hasil 

belajar siswa yang diajarkan dengan metodekonvensional dan 

Individual, baik untuk siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi  

maupun untuk siswa yang berkemampuan rendah. Hasil penelitian di 

SMK menunjukkan bahwa hasil belajar siswa secara keseluruhan yang 

diajarkan dengan metode konvensional lebih baik dibandingkan hasil 

belajar siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif dan individual 

. Hasil belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi yang 

diajar dengan metode individual lebih baik dibanding hasil belajar 

siswa yang diajar dengan metode kooperatif  dan untuk siswa yang 

mempunyai kemampuan awal rendah, tidak terdapat perbedaan hasil 

belajar siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif , individual 

dan konvesional. Pembelajaran di SMA kabupaten Pasaman 

menunjukkan tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan dari 

ketiga metode yang dilakukan. 

 

KataKunci : Chemistry Triangle, Metode Kooperatif, Metode Individual, Metode 

Konvensional. 

 

PENDAHULUAN 

 Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajar, pebelajar, dan sumber 

belajar”. Media pembelajaran merupakan  salahsatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan (message), merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Livie dan Lentz dalam Sanaki (2009: 6-7) 

mengemukakan “empat fungsi media pembelajaran yang khususnya pada media visual yaitu 

fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif dan fungsi kompensatoris 

Pembelajaran dapat berjalan efektif bila seluruh komponen yang berperan dalam 

proses pembelajaran saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan. Salah satu komponen 

yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran saat ini adalah penggunaan dan pemilihan 

media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kemampuan siswa.Menurut 
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Sadiman dkk (2006:17) penggunaan media yang tepat dapat mengatasi sikap pasif siswa, 

sehingga menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar. Setiap individu memiliki tingkat 

kemampuan dan latar belakang pengalaman yang berbeda. Tingkat kemampuan yang berbeda 

yang dimiliki oleh setiap individu terkadang membuatnya sulit untuk bekerjasama dengan 

orang lain di dalam kelompok, karena hal tersebutlah maka kegiatan individu dirasa efektif. 

Setiap individu memiliki tipe atau gaya belajar  yang bebeda-beda. Kegiatan pembelajaran 

individual dapat diintensifkan sesuai dengan gaya belajar masing-masing individu. Pada 

pembelajaran individual siswa dituntut untuk dapat belajar secara mandiri , tanpa adanya 

kerjasama dengan orang lain. Sisi positif dari penggunaan pembelajaran individual ini adalah 

terbangunnya rasa percaya diri siswa, Siswa menjadi mandiri dalam melaksanakan 

pembelajaran, siswa tidak memiliki ketergantungan pada orang lain.  

Selain pembelajaran individual, pembelajaran kooperatif/ kelompok merupakan 

pembelajaran yang  dapat dan sering digunakan oleh pendidik.  Pembelajaran ini muncul dari 

konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika 

mereka saling berdiskusi dengan temannya. Pembelajaran kooperatif dapat menyebabkan 

unsur-unsur psikologis siswa menjadi terangsang dan menjadi lebih aktif. Secara teoritis hal  

ini disebabkan oleh adanya rasa kebersamaan dalam kelompok, sehingga siswa dengan mudah 

dapat berkomunikasi dengan bahasa yang lebih sederhana. Pada saat berdiskusi fungsi ingatan 

dari siswa akanmenjadi lebih aktif, lebih bersemangat dan berani mengemukakan pendapat. 

Pendekatan konvensional merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat sering 

dilakukan di sekolah. Pendekatan konvensional yang dimaksudkan disini adalah pendekatan 

pembelajaran yang lebih bersifat teacher centered,dilakukan dengan 

mengkombinasikanmetode pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Adapun sumber belajar 

dalam pembelajaran konvensional lebih banyak berupa informasi verbal yang diperoleh dari 

buku/ penjelasan guru 

Chandraseragan (2007:294) mengatakan bahwa konsep-konsep dalam ilmu kimia 

dipelajari dalam tiga level representasi, yakni makroskopik, submikroskopik (molekular) dan 

simbolik. Ketiga level representasi tersebut dikenal juga dengan istilah Chemistry Triangle. 

Representasi makroskopik merupakan representasi yang menggambarkan sebagian besar sifat 

fenomena nyata dan terlihat dalam pengalaman siswa sehari-hari.Representasi 

submikroskopik (molekular) adalah penjelasan mengenai fenomena pada level partikel (atom, 

molekul atau ion).Representasi simbolik (lambang) merupakan representasi menggunakan 

simbol-simbol kimia, rumus, persamaan, model-model dan animasi komputer untuk 

melambangkan zat. Ketiga level representasi ini saling berkaitan dan merupakan karakter 

penting dalam pembelajaran ilmu kimia. Untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap 

kimia, pembelajaran harus membimbing siswa menggunakan dan menghubungkan ketiga 

level repsesentasi tersebut (Wu, Krajcik dan Soloway, 2001:822). Untuk itu telah  dibuat  

media pembelajaran yang berorientasi Chemistry Triangle berupa multimedia yang 

mengitegrasikan video demonstrasi  animasi, suara, dan teks untuk menyampaikan konsep-

konsep kimia secara makroskopis, submikroskopis dan simbolik untuk siswa SMA. Pada 

pembuatannya,media pembelajaran ini sudah melalui beberapa tahapan yaitu uji validitas, 

praktikalitas dan efektifitas.Media ini juga telah diujicobakan secara terbatas  di beberapa 

sekolah, kemudian media disempurnakan sesuai dengan saran-saran validator.  Media 

pembelajaran yang sudah dibuat ini  kemudian dieksperimenkan pada beberapa sekolah di 

Sumatera Barat. 

Berdasarkan uraian di atas telah dilakukan penelitian mengenai penggunaan media 

berorientasi Chemistry Triangle pada pembelajaran kooperatif, individual dan 

konvensional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode apa yang cocok digunakan 

dengan media pembelajaran berorientasi Chemistry Triangle.  
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KAJIAN LITERATUR 

Gulo (2008) menyatakan bahwa “belajar adalah proses yang berlangsung di dalam diri 

seseorang yang mengubah tingkah lakunya,baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan 

berbuat” Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi peserta didik dan 

kreatifitas pendidik. Peserta didik  yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pendidik 

yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian 

target belajar.Proses pembelajaran yang berkualitas hanya bisa diwujudkan jika guru 

mengenal karakteristik peserta didik secara individual dan selalu berupaya membimbing dan 

mengembangkan karakter positif siswa secara maksimal (Prayitno (2005:31) dan Sadirman 

(2009:11)  Desain pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memadai, ditambah 

dengan kreatifitas pendidik  akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. 

Siswa merupakan makhluk individu yang unik yang mana masing-masing mempunyai 

perbedaan yang khas, seperti perbedaan intelegensi, minat, bakat, hobi, tingkah laku maupun 

sikap.Mereka berbeda pula dalam hal latar belakang kebudayaan, sosial, ekonomi dan 

keadaan orang tuanya. Guru harus memahami perbedaan siswa secara individu, agar dapat 

melayani pendidikan yang sesuai dengan perbedaannya itu. Siswa akan berkembang sesuai 

dengan kemampuannya masing-masing. Setiap siswa juga memiliki tempo perkembangan 

sendiri-sendiri, maka guru dapat memberi pelajaran sesuai dengan temponya masing-masing. 

Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, perbedaan 

individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. 

Salah satu lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar siswa 

ialah kualitas pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan kualitas pembelajaran ialah 

tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses pembelajaran dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Dalam proses pembelajaran , dua unsur yang amat penting adalah metode mengajar 

guru dan media pembelajaran. Penting sekali bagi setiap guru memahami proses belajar 

siswa, untuk  dapat memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat 

dan serasi bagi para siswa. Guru harus mempunyai berbagai metode dalam proses 

pembelajaran, agar terjadi pendekatan yang bermutu pada siswa.  

Chandrasegaran (2007:294) mengatakan bahwa konsep-konsep dalam ilmu kimia 

dipelajari dalam tiga level representasi, yakni makroskopik, submikroskopik (molekular) dan 

simbolik. Ketiga level representasi tersebut dikenal juga dengan istilah Chemistry Triangle. 

Pada umumnya, siswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan antara satu konsep 

dengan konsep yang lainnya dalam pembelajaran kimia. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa 

ini terjadi karena secara psikologi dalam ilmu kimia terdapat konsep yang tidak sesuai dengan 

kehidupan nyata siswa, misalnya struktur kristal, jenis ikatan dan lain sebagainya. Dibutuhkan 

suatu penggabungan ketiga tingkat pemikiran siswa seperti yang terdapat dalam Chemistry 

Triangle. Penggunaan media pembelajaran berorientasi Chemistry Triangle ini dapat 

membantu siswa untuk memahami dan membuat hubungan antara satu konsep dengan konsep 

yang lain. Model pembelajaran kimia akan ideal jika siswa bisa belajar dengan menggunakan 

tiga aspek (makroskopik, submikroskopik dan simbolik) yang terdapat dalam segitiga 

Johnstone (Chemistry Triangle). 

 

METODE 

Penelitian eksperimen ini menggunakan desain penelitian sebagai berikut ini. 
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Tabel 1 

Desain Penelitian 

Kemampuan siswa (A)  
 

Metode pembelajaran (B) 

Pembelajaran kooperatif ( 

B1) 

Pembelajaran individual 

(B2) 

Pembelajaran konvensioal (B3) 

Kemampuan tinggi (A1)  
 

A1B1 A1B2 A1B3 

Kemampuan rendah (A2)  
 

A2B1 A2B2 A3B3 

 

Untuk menentukan kelas dan sekolah yang akan dijadikan sampel, digunakan  

teknikcluster random sampling.Hasilnya didapatkan sebagai sampel dalam penelitian ini 

adalah 2 SMA di Kabupaten Pasaman, 2 SMAN di kota Solok dan 2 SMK di kota Pariaman. 

Setiap sekolah diambil 3 kelas yang masing-masing  dibelajarkan dengan metode   

pembelajaran kooperatif, individual dan konvensional meggunakan media pembelajaran 

berorientasi Chemistry Triangle.Tingkat kemampuan siswa dijadikan sebagai variabel 

moderator.Untuk memperoleh data hasil belajar siswa   digunakan tes objektif yang diberikan 

di akhir pembelajaran.Sebelum diujikan, tes tersebut diujicobakan terlebih dahulu dan 

dianalisis utuk mendapatkan soal yang baik. Analisis data untuk uji hipotesis dilakukan 

dengan teknik Anava atau Kruskal Wallish 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

1. Hasil belajar siswa SMA di kabupaten  Pasaman 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan 

analisis.Berdasarkan hasil uji persyaratan analisis, maka untuk pengujian hipotesis 1,2 dan 3,  

mengunakan Uji Kruskal-Wallish dengan pengolahan SPSS karena data tidak normal tapi 

homogen.Hipotesis 1adalah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang belajar dengan 

metode kooperatif, individual dan konvensional menggunakan media pembelajaran 

berorientasi Chemistry Triangle).Hipotesis 2 yaitu terdapat perbedaan hasil belajar siswa 

dengan kemampuan tinggi yang belajar dengan metode kooperatif, individual dan 

konvensional menggunakan media pembelajaran berorientasi Chemistry Triangle. Hipotesis 3 

adalah terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan kemampuan rendah yang belajar dengan 

metode kooperatif, individual dan konvensional menggunakan media pembelajaran 

berorientasi Chemistry Triangle 

 

Tabel 2 

Uji Hipotesis 1 untuk SMA  Kab.Pasaman 
 kooperatif Individual konvensional 

Jumlah sampel 74 74 74 

mean 80,824 78,081 79,621 

Total rank 8076 8310 8367 

Kuadrat rank 65221776 69056100 70006689 

H Hitung 16,1887 

Chi tabel 27,59 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa H hitung lebih kecil dari chi table, artinya H1 ditolak 

dan H0.diterima . Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil 

belajar siswa yang belajar dengan metode kooperatif, individual dan konvensional 

menggunakan media pembelajaran berorientasi Chemistry Triangle.Namun demikian dapat 

dilihat bahwa hasil belajar siswa kelompok kooperatif paling tinggi dibanding dua kelompok 

lainnya 

Tabel 3 

Uji Hipotesis 2 dan 3 untuk SMA  Kab.Pasaman 
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 Kemampuan tinggi Kemampuan rendah 

 Kooperatif individual konvensional Kooperatif Individual Konvensional 

Jml sampel 18 18 18 18 18 18 

Mean 83,187 83,5 79,93 77,625 73,715 78,222 

SD 11,4789 8,3485 14,0939 12,98 21,86 12,94 

Varian 131,7625 70,3 198,638 168,55 478,22 167,59 

H Hitung 13,38 3,69 

chi 28,3 28,3 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa untuk siswa dengan kemampuan tinggi atau rendah,  

Hhitung  juga lebih kecil dari chi tabel, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

hasil belajar siswa dengan kemampuan tinggi pada ketiga kelompok, begitu juga dengan 

siswa berkemampuan rendah. Pada siswa dengan kemampuan rendah, hasil belajar kelompok 

konvesional ternyata lebih baik dari dua kelompok lainnya 

2. Hasil belajar siswa di Kota Solok 

Uji persyaratan untuk hasil belajar di kota Solok memperlihatkan bahwa data homogen dan 

normal. Untuk itu uji hipotesis dilakukan dengan Anava 2 arah. 

 

Tabel 4 

Uji Hipotesis 1 untuk SMA Kota Solok 
 kooperatif individual konvensional 

Jumlah sampel 72 74 74 

Mean 71,37 62,36 67,09 
SD 14,42 14,72 15,26 

Varian 207,82 216,59 232,88 

F hitung 5,67 

F tabel 3,04 

Pada pengujian hipotesis 1, F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis nol ditolak. 

Dengan kata lain terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan media 

berorientasi chemistry triangle pada pembelajaran dengan metode kooperatif, individual dan 

konvensional. Untuk menentukan metode mana yang memberikan perbedaan hasil belajar 

siswa, maka diperlukan perhitungan Tukey‟s HSD.Berdasarkan dari kesimpulan tabel 

perbedaan rata-rata antar kelompok pada uji Tukey”s HSD, dapat diketahui bahwa kelompok 

kooperatif tidak berbeda secara signifikan dengan kelompok konvensional, Hasil belajar 

kelompok individual tidak berbeda secara signifikan dengan kelompok konvensional dan hasil 

belajar kelompok kooperatif berbeda secara signifikan dengan kelompok individual. Ternyata 

rata-rata hasil belajar kelompok  kooperatif paling tinggi dibandingkan dengan  dua kelompok 

lain, dan hasil belajar kelompok individual paling rendah 

Hipotesis 2dan 3,  

Uji Hipotesis kedua dan ketiga bertujuan untuk melihat adanya perbedaan rata-rata hasil 

belajar siswa berkemampuan awal tinggi (hipotesis   ke 2) dan siswa berkemampuan awal 

rendah.Hasil  uji persyaratan menunjukkan bahwa data tidak normal maka digunakan uji 

statistika non parametrik yaitu ujiKruskall-Wallish. 

Tabel 5  

Uji Hipotesis 2 dan 3 untuk SMAdi Kota Solok 
 Kemampuan tinggi Kemampuan rendah 

 Kooperatif individual konvensional Kooperatif Individual Konvensional 

Jml sampel 16 17 17 16 17 17 

Mean 88,4375 80,2941 85,29412 50,88235 42,05882 45,58824 

SD 4,36606 5,72019 5,144958 9,552588 9,363964 9,165553 

Varian 19,0625 32,7205 26,47059 91,36029 87,68382 84,00735 

H Hitung 12,5192 6,05 

chi 5,9915 5,9915 

 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa  harga H > chi, baik untuk siswa 

berkemampuan awal tinggi atau rendah. Jika dihubungkan nilai H dan chi dengan kriteria 

penerimaan H0, maka H0 diterima jika harga H lebih kecil dari chi sedangkan untuk nilai 
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lainnya H0 ditolak. Nilai chi yang didapatkan berada di luar kriteria penerimaan H0  iniberarti 

H0 ditolak dan H1 diterima artinya terdapat perbedaan yg signifikan rata-rata hasil belajar 

siswa ke tiga kelompok.Berdasarkan dari kesimpulan tabel perbedaan rata-rata antar 

kelompok pada uji Tukey”s HSD, dapat diketahui bahwa untuk siswa dengan kemampuan 

awal tinggi hasil belajar kelompok kooperatif berbeda dengan kelompok individual tapi tidak 

berbeda secara signifikan dengan kelompok konvensional.Kelompok konvensional berbeda 

signifikan dengan kelompok individual. 

Untuk siswa dengan kemampuan awal rendah, hasil belajar kelompok kooperatif 

berbeda signifikan dengan kelompok konvensional dan individual.Hasil belajar kelompok 

individual tidak berbeda signifikan dengan kelompok konvensional. 

3. Hasil Belajar Siswa di Kota Pariaman 

Uji persyaratan untuk hasil belajar di kota Pariaman juga memperlihatkan bahwa data 

homogen dan normal. Untuk itu uji hipotesis dilakukan dengan Anava 2 arah. 

Tabel 6 

Uji Hipotesis 1 untuk SMA Kota Pariaman 
 kooperatif individual konvensional 

Jumlah sampel 58 54 59 

Mean 61,983 65,741 67,542 

SD 11,620 12,863 11,904 

Varian 135,034 165,478 141,701 

F Hitung 6,38 

F tabel 3,06 

 

Berdasarkan dari kesimpulan uji Tukey‟s HSD, dapat diketahui bahwa hasil belajar 

siswa pada kelompok siswa yang belajar dengan metode kooperatif  tidak berbeda dengan 

hasil belajar siswa pada kelompok siswa yang diajarkan dengan metode individual. Hasil 

belajar siswa pada kelompok  yangbelajar dengan metode individual tidak berbeda dengan 

hasil belajar siswa pada kelompok siswa yang belajar dengan metode konvensional. Hasil 

belajar siswa pada kelompok  yang belajar dengan metode kooperatif  berbeda signifikan 

dengan hasil belajar siswa pada kelompok siswa yang belajar dengan metode konvensional. 

Hasil belajar siswa yang belajar dengan metode konvensional paling tinggi dibanding dua 

kelompok lainnya yang belajar dengan metode kooperatif dan individual. 

Tabel 7 

Uji Hipotesis2 dan 3 untuk SMA Kota Pariaman 
 Kemampuan tinggi Kemampuan rendah 

 kooperatif individual Konvensional kooperatif individual konvensional 

Jml sampel 16 14 15 16 14 15 

Mean 73,75 80,357 79,33 50,938 52,857 56,333 

SD 7,853 6,064 7,761 5,836 8,707 7,432 

Varian 61,677 44,093 60,238 34,059 75,812 55,235 

F Hitung 3,484 2,128 

Ftable 3,22 3,22 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 7 dengan menggunakan uji anova satu arah 

pada taraf signifikansi α = 0.05, untuk siswa dengan kemampuan tinggi diperoleh Fhitung 3.484 

sedangkan Ftabel = 3.22. Hasil ini menunjukkan bahwa Fhitung>Ftabel sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima.Berarti terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang mempunyai kemampuan tinggi 

dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, individual dan konvensional. 

Penentuan metode mana yang memberikan perbedaan hasil belajar untuk kelompok siswa 

dengan kemampuan awal tinggi, dilakukan uji lanjut  menggunakan  uji Tukey‟s HSD. 
 Berdasarkan dari kesimpulan perhitungan Tukey‟s HSD, dapat diketahui pada 

kelompok siswa dengan kemampuan awal tinggi terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara 

kelompok siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif  dengan kelompok siswa yang 

diajarkan dengan metode individual. Pada kelompok siswa dengan kemampuan awal tinggi 
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terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok siswa yang diajarkan dengan metode 

kooperatif   dan konvensional.Pembelajaran dengan metode individual dan konvensional pada 

siswa kelompok kemampuan awal tingi tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan. 

Uji Anova untuk siswa berkemampuan rendah, didapatkan harga  Fhitung 2,128 

sedangkan Ftabel = 3.22. Hasil ini menunjukkan bahwa Fhitung<Ftabel sehingga H0 diterima dan 

H1 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang belajar dengan metode 

kooperatif, individual dan konvensional menggunakan media pembelajaran Chemistry 

triangle 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian di kota |Pariaman menyatakan bahwa hasil belajar secara keseluruhan, 

metode konvensional paling baik,berbeda secara signifikan dengan metode kooperatif,  

namun tidak berbeda secara signifikan dengan metode individual. Hasil belajar siswa dengan 

kemampuan tinggi metode individual lebih baik ,berbeda signifikan dengan metode 

kooperatif, tapi tidak berbeda signifikan dengan metode konvensional. Hasil belajar siswa 

berkemampuan rendah, metode konvensional paling  baik. Metode individual lebih baik dari 

metode kooperatif , tapi tidak berbeda secara signifikan.  

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pada penelitian ini, 

hasil belajar siswa pada kelas kooperatif  tidak memberikan hasil yang lebih baik dari kelas 

konvensional. Hal ini disebabkan karena siswa belum terbiasa belajar secara kooperatif, 

diskusi tidak berjalan lancar.Sifat individual lebih terlihat pada saat diskusi kelompok, artinya 

tidak terjadi kerjasama yang baik, interaksi antara anggota kelompok belum berlangsung 

optimal.Pada pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional, guru menjelaskan 

materi dengan bantuan media berorientasi chemistry triangle ini secara langsung sehingga 

memudahkan siswa untuk memahami materi.Pembelajaran menjadi terarah dan terkontrol 

serta alokasi waktu yang telah ditentukan memadai untuk proses pembelajaran. 

Hasil penelitian di kota Solok memperlihatkan hasil belajar kelas individual tidak 

berbeda secara signifikan dengan kelompok konvensional dan hasil belajar kelompok 

kooperatif berbeda secara signifikan dengan kelompok individual, tapi tidak berbeda 

signifikan dengan kelas konvensional. Ternyata rata-rata hasil belajar kelompok  kooperatif 

paling tinggi dibandingkan dengan  dua kelompok lain, dan hasil belajar kelompok individual 

paling rendah. Berdasarkan dari kesimpulan tabel perbedaan rata-rata antar kelompok pada uji 

Tukey”s HSD, dapat diketahui bahwa untuk siswa dengan kemampuan awal tinggi hasil 

belajar kelompok kooperatif berbeda dengan kelompok individual tapi tidak berbeda secara 

signifikan dengan kelompok konvensional.Kelompok konvensional berbeda signifikan 

dengan kelompok individual.Untuk siswa dengan kemampuan awal rendah, hasil belajar 

kelompok kooperatif lebih tinggi, berbeda signifikan dengan kelompok konvensional dan 

individual.Hasil belajar kelompok individual tidak berbeda signifikan dengan kelompok 

konvensional.Tingginya hasil belajar kelas kooperatif dapat disebabkan mereka sudah terbiasa 

belajar dengan metode kooperatif.Mereka sudah mampu bekerjasama dengan baik, diskusi 

berjalan lancar. 

Jika dilihat dari hasil belajar di kabupaten Pasaman, tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar siswa yang belajar dengan ketiga metode pembelajaran, baik secara 

keseluruhan, siswa dengan kemampuan tinggi maupun kelompok siswa berkemampuan 

rendah.Di kabupaten Pasaman ini, siswa terbiasa belajar dengan metode konvensional, namun 

tidak memperlihatkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan metode kooperatif 

dan individual. 

Tujuan dari penelitian ini yang utamanya  adalah untuk mengetahui metode apa yang 

lebih baik dilakukan untuk media berorientasi chemistry triangle. Pada penelitian ini 

dilakukan  pembelajaran dengan metode kooperatif , individual dan konvensional. Hasil dari 
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penelitian - penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pembelajaran kooperatif, pada 

umumnya menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif  lebih baik dari pada pembelajaran 

konvensional. Ternyata tidak selamanya pembelajaran dengan metode kooperatif  

memberikan hasil belajar yang lebih baik dari pada metode konvensional. Hasil penelitian di 

kota Pariaman memperlihatkan bahwa metode konvensional memberikan hasil belajar yang 

lebih tinggi ( berbeda signifikan) dengan dua kelompok lainnya 

. Di kabupaten Pasaman, hasil belajar menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara ketiga kelompok. Hanya di kota Solok yang memberikan hasil yang lebih 

baik pada kelas yang belajar dengan metode kooperatif. 

Jika dilihat dari ketiga daerah tempat penelitian, ternyata hasil belajar siswa yang 

belajar dengan metode konvensional tidak berbeda secara signifikan dengan siswa yang 

belajar dengan metode kooperatif.Bahkan di kota Pariaman, metode konvensional 

memperlihatkan hasil belajar yang paling baik dibandingkan dengan dua metode lainnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun metode yang baik untuk semua siswa.Masing-

masing metode punya kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Selain itu masing-masing 

siswa juga punya gaya belajar dan kecerdasan yang berbeda-beda.Ada siswa yang suka 

belajar kelompok, ada yang suka belajar mandiri.Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa 

siswa dengan kemampuan rendah, belajar dengan metode konvensional memberikan hasil 

belajar yang lebih baik. Tingkat kemampuan yang berbeda yang dimiliki oleh setiap individu 

terkadang membuatnya sulit untuk bekerjasama dengan orang lain di dalam kelompok, 

sehingga metode pembelajaran kooperatif tidak memberikan hasil belajar yang lebih baik.

  

Pada pembelajaran dengan metode individual, siswa dituntut untuk dapat belajar 

secara mandiri. Diharapkan dengan metode individual ini siswa dengan kemampuan 

tinggiakan memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi. Ternyata hanya di kota Pariaman hasil 

belajar dengan metode individual yang memberikan hasil belajar yang lebih baik yang 

berbeda signifikan dengan dua metode lainnya. Keterampilan guru dalam mengelola metode 

pembelajaran juga akan memberikan hasil belajar siswa yang berbeda. Tidak semua guru 

mampu mengelola pembelajaran kooperatif dengan baik.Setiap guru memiliki kompetensi 

professional yang berbeda, ada yang lebih terampil mengelola pembelajaran kooperatif, ada 

yang senang dengan metode konvensional dan lain-lain. 

 

KESIMPULAN 

Dari tiga metode yang digunakan, tidak ada satupun metode yang baik untuk semua 

siswa. Di sekolah sampel di kabupaten Pasaman, tidak terdapat perbedaanyang signifikan  

rata-rata hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan metode kooperatif, individual dan 

konvensional. Di kota Solok, pembelajaran kooperatif memberikan hasil belajar siswa yang 

lebih baik dibanding dua metode lainnya dan di Pariaman metode konvensional memberikan 

hasil belajar yang paling baik dibanding metode kooperatif dan individual. Di kabupaten 

Pasaman dan kota Pariaman, siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, metode individual 

memberikan hasil belajar yang paling baik. Siswa yang berkemampuan awal rendah, metode 

konvensional  memberikan hasil yang lebih  baik.Dapat disimpulkan bahwa banyak hal yang 

mempengaruhi hasil belajar, tidak hanya metode pembelajaran. Gaya belajar siswa, 

karakteristik, motivasi belajar akan mempengaruhi hasil belajar. Gaya mengajar guru serta 

kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran juga sangat mempengaruhi hasil 

belajar.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to develop the students’ activity 

paper in chemistry lesson subject thermochemical. The type of this 

research was reserach and development (R & D) with the development 

model 4-D.  This Reseach was conducted in FKIP UR. The object of 

this research was the students’ activity paper based on problem 

solving. The data analysis technique used for this research was 

descriptive statistic descriptive. The descriptive analysis done by 

calculated the percentage of validation value. The validation done with 

the four aspect, such as the content properness aspect with the average 

score is 93,12%, the language properness with the average score is 

95%, course with the average score is 86,25% and the graphical with 

the average score is 85,93%. Based on the result of the validator, the 

writer obtained the average score 90,07% which is in valid criteria, 

means that the development of students’ activity paper based problem 

solving in chemistry lesson subject thermochemical is proper to be use.  

 

Keywords: Students’ activity paper, Problem Solving, Thermochemical 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang 

menimbulkan perubahan positif dan kemajuan baik kognitif, afektif, maupun Psikomotorik. 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan masalah yang harus diselesaikan secara 

berkesinambungan. Salah satu wujud nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melakukan penyempurnaan kurikulum 

pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Penyempurnaan kurikulum 

pendidikan ini, diharapkan akan dapat memperbaiki kualitas dan penyelenggaran pendidikan 

di Indonesia. 

Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, 

baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar 

dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Salah satu sumber 

belajar adalah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD).  

Lembar kegiatan peserta didik adalah lembaran yang berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dalam 
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pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk mengolah sendiri bahan yang dipelajari 

atau bersama dengan temannya dalam suatu bentuk diskusi kelompok. Akan tetapi, LKPD 

yang mengutamakan aktivitas peserta didik yang sejalan dengan  kurikulum masih terbatas 

jumlahnya. 

Realitas pendidikan di lapangan, beberapa guru di sekolah masih kesulitan 

menemukan LKPD yang meningkatkan aktivitas peserta didik pada proses belajar mengajar. 

Keterbatasan LKPD ini akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, guru perlu memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik 

untuk menggali kemampuannya, namun tetap dalam bimbingan guru. Oleh karena itu 

diperlukan pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD). Pada tahapan 

pengembangan LKPD, dibutuhkan kesesuaian permasalahan yang ada dengan strategi 

pembelajaran yang dikombinasikan. 

Pembelajaran dengan menggunakan strategi Problem Solving merupakan strategi yang 

berpikir dan memecahkan masalah. Dalam  hal  ini peserta didik dihadapkan pada suatu  

masalah, kemudian diminta untuk memecahkannya sendiri sesuai dengan kemampuan yang 

ada pada diri peserta didik (Bruner dalam Trianto, 2011). Peserta didik dapat mengeksplor diri 

seluas-luasnya di dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi Problem Solving. 

Melalui hal ini kreativitas peserta didik dapat didorong Sehingga strategi Problem Solving 

merupakan strategi yang sejalan dengan tujuan kurikulum. 

Penelitian mengenai pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik berbasis Problem 

Solving sudah pernah dilakukan oleh Angesti Febriani dkk (2013) pada pembelajaran fisika 

materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Berdasarkan hasil penelitian Angesti 

Febriani di peroleh rata-rata presentase hasil validasi dari dosen ahli yaitu 70 %, guru Fisika 

Sma 80,66% dan dari teman sejawat 82,33% sehingga LKPD yang dikembangkan layak 

digunakan sebagai bahan ajar fisika SMA dan Noor Fathi Maratusholihah dkk (2014) telah 

melakukan penelitian pengembangan LKPD berbasis Problem Solving  pada pembelajaran 

kimia materi stoikiometri kelas X semester 1. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik berbasis Problem Solving 

Pada Mata Pelajaran Kimia SMA Pokok Bahasan Termokimia”. 

 

KAJIAN LITERATUR 

A.  Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)  

Beberapa pandangan yang dapat menjadi rujukan tentang pengertian LKPD, 

sebagaimana yang diungkap dalam pedoman umum pengembangan bahan ajar yang disusun 

oleh Depdiknas pada tahun 2008, Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas dan tugas tersebut haruslah jelas kompetensi dasar 

yang akan dicapai. LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan 

kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang dihadapi. 

Lembar Kegiatan Peserta Didik menjadi sumber belajar penunjang yang dapat 

meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai materi yang harus peserta didik kuasai. 

LKPD merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Arsyad (2009) berpendapat bahwa LKPD 

sebagai sumber belajar dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran. LKPD adalah 

salah satu bentuk program yang berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan 

berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu 

mempercepat tumbuhnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan 
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pengertian dan penjelasan awal mengenai LKPD, dapat diketahui bahwa LKPD memiliki 

setidaknya empat fungsi sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih 

mengaktifkan peserta didik. 

2. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang 

diberikan. 

3. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. 

4. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik  

(Andi Prastowo, 2012). 

LKPD memuat kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk 

memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator 

pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Menurut Arsyad (2009) ada dua kategori 

LKPD, yaitu LKPD eksperimen dan LKPD non eksperimen. LKPD eksperimen adalah 

lembar kerja peserta didik yang berisikan petunjuk dan pertanyaan yang harus diselesaikan 

oleh peserta didik untuk menemukan suatu konsep dan disajikan dalam bentuk kegiatan 

eksperimen di laboratorium. LKPD ini berisi tujuan percobaan, alat percobaan, bahan 

percobaan, langkah kerja, pernyataan, hasil pengamatandan soal-soal hingga kesimpulan akhir 

dari eksperimen yang dilakukan pada materi pokok yang bersangkutan.  Sedangkan LKPD 

non eksperimen adalah lembar kegiatan yang berisikan perintah atau pertanyaan yang harus 

diselesaikan oleh peserta didik untuk menemukan suatu konsep dan disajikan dalam bentuk 

kegiatan di kelas. 

LKPD akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan mengefektifkan 

waktu, serta akan menimbulkan interaksi antara guru dengan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Tujuan penyusunan LKPD : 

1. Menyajikan bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi 

yang diberikan. 

2. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi 

yang diberikan. 

3. Melatih kemandirian belajar peserta didik 

4. Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. 

Penulisan LKPD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai 

Rumusan kompetensi pada suatu LKPD langsung diturunkan dari standar isi. 

2. Menentukan alat penilaian. 

Penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja peserta didik 

3. Penyusunan materi 

Materi LKPD sangat bergantung pada kompetensi dasar yang akan dicapai. Materi 

LKPD dapat berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum atau ruang lingkup 

substansi yang akan dipelajari. Materi dapat diambil dari berbagai sumber seperti buku, 

majalah, internet, jurnal hasil penelitian. Agar pemahaman peserta didik terhadap materi lebih 

kuat, maka dapat saja dalam LKPD ditunjukkan referensi yang digunakan agar peserta didik 

membaca lebih jauh tentang materi itu. Tugas-tugas harus ditulis secara jelas guna 

mengurangi pertanyaan dari peserta didik tentang hal-hal yang seharusnya peserta didik dapat 

melakukannya, misalnya tentang tugas diskusi. Judul diskusi diberikan secara jelas dan 

didiskusikan dengan siapa, berapa orang dalam kelompok diskusi dan berapa lama 

(Depdiknas, 2006). 

Struktur LKPD secara umum sebagai berikut: 

1. Judul 

2. Petunjuk belajar (petunjuk peserta didik) 

3. Kompetensi yang akan dicapai 
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4. Informasi pendukung 

5. Tugas tugas dan langkah-langkah kerja 

6. Penilaian. 

(Depdiknas, 2008) 

B.  Kriteria Kelayakan Lembar Kegiatan Peserta Didik. 

Berdasarkan standar kelayakan bahan ajar menurut BSNP (2006), kelayakan bahan 

ajar dibagi menjadi beberapa komponen,antara lain kelayakan isi, kelayakan penyajian dan 

kelayakan bahasa. Kriteria kelayakan dalam pengembangan LKPD, yaitu: 

Komponen kelayakan isi mencakup antara lain: 

1. Kesesuaian dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD);  

2. Kesesuaian dengan perkembangan anak; 

3. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar; 

4. Kebenaran substansi materi pembelajaran; 

5. Manfaat untuk penambahan wawasan; 

6. Kesesuaian dengan nilai moral, dan nilai-nilai sosial. 

Komponen kebahasaan dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Keterbacaan;  

2. Kejelasan informasi;  

3. Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;  

4. Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan singkat). 

Komponen Penyajian antara lain mencakup: 

1. Kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai;  

2. Urutan sajian;  

3. Pemberian motivasi, daya tarik;  

4. Interaksi (pemberian stimulus dan respon). 

Komponen Kegrafikan dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Penggunaan font; jenis dan ukuran;  

2. Lay out atau tata letak;   

3. Ilustrasi, gambar, foto;  

4. Desain tampilan. 

C.  Strategi Problem Solving 

John Deweymenyatakan masalah (problem) adalah sesuatu yang diragukan atau 

sesuatu yang belum pasti (Mulyati Arifin dkk, 2005). Problem Solving merupakan proses 

berpikir yang dilakukan seseorang dengan menggabungkan aturan-aturan dan pengetahuan 

yang dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan masalah. Pendapat lain menurut Kirkley, 

Problem solving merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan untuk 

menentukan hubungan antara pengalaman masa lalu dengan masalah yang dihadapi dan 

berupaya mencari jawabannya(Indarini Dwi Pursitasari,2014). Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka problem solving adalah aktivitas individu dalam menyelesaikan masalah 

dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan masalah yang dihadapi 

melalui beberapa tahapan. 

Problem solving tidak sekedar sebagai bentuk kemampuan menerapkan aturan-aturan 

yang telah dikuasai melalui kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan lebih dari itu, 

merupakan proses untuk mendapatkan seperangkat aturan pada tingkat yang lebih tinggi 

(Made Wena, 2012). Hakikat pemecahan masalah adalah melakukan operasi prosedural 

urutan tindakan, tahap demi tahap secara sistematis, sebagai seorang pemula memecahkan 

suatu masalah. 

Strategi problem solving pertama kali dikemukan oleh Polya dalam pelajaran 

matematika. Strategi tersebut terdiri atas empat tahapan, yaitu: 

1. Memahami masalah 
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2. Menentukan rencana strategi penyelesaian masalah 

3. Melaksanakan rencana strategi penyelesaian masalah 

4. Memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. 

 (Indarini Dwi Pursitasari,2014) 

Penggunaan strategi problem solving memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berupaya memahami masalah, memikirkan cara dan melakukan penyelesaian masalah 

serta memeriksa kembali apakah hasil penyelesaian masalah yang dilakukannya sudah sesuai 

(Indriani Dwi Pursitasari,2014). 

Keterampilan problem solving yang umum dapat dikelompokkan menjadi lima tahap 

yang menurut Bransford dan Stein disebut IDEAL.  

Penjelasan terhadap 5 tahap dalam IDEAL sebagai berikut:  

1. Identifikasi Masalah (Identify The Problem) 

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dari strategi ini. Kemampuan untuk 

mengidentifikasi (identify) keberadaan masalah adalah satu karateristik penting untuk 

menunjang keberhasilan pemecahan masalah dan menjadikannya sebagai kesempatan 

(opportunities) untuk melakukan sesuatu yang kreatif.  

2. Mendefinisi Masalah (Define The Problem) 

Dalam tahap define the problem kegiatan guru meliputi membantu dan membimbing 

siswa melihat hal/data/variabel yang sudah diketahui dan hal yang belum diketahui, mencari 

berbagai informasi, menyaring berbagai informasi yang ada dan akhirnya merumuskan 

permasalahan. Sebuah masalah yang ada tergantung pada bagaimana mereka menentukan 

tujuan, dan hal ini mempunyai efek yang penting terhadap tipe jawaban yang akan dicoba. 

Perbedaan dalam penentuan tujuan dapat menjadi penyebab yang sangat kuat terhadap 

kemampuan seseorang untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Tujuan yang berbeda 

membuat orang mengeksplorasi strategi yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. 

3. Eksplor solusi (Explore Solution) 

Langkah ketiga adalah mengeksplorasi (explore) solusi yang mungkin dan 

mengevaluasi kemungkinan strategi tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam tahap ini kegiatan guru adalah membantu dan membimbing peserta didik mencari 

berbagai alternatif pemecahan masalah, melihat alternatif pemecahan masalah dari berbagai 

sudut pandang dan akhirnya memilih satu alternatif pemecahan masalah yang tepat. 

4. Melakukan Strategi (Act on The Strategies) 

Melakukan langkah-langkah pemecahan masalah sesuai dengan alternatif yang telah 

dipilih. Dalam tahap Act on The Strategy peserta didik dibimbing secara tahap demi tahap 

dalam melakukan pemecahan masalah. 

5. Melihat Kembali (Look Back). 

Langkah kelima adalah melihat kembali akibat yang nyata dari strategi yang 

digunakan dan mengevaluasi atau belajar dari pengalaman yang didapat. Melihat dan 

mengevaluasi perlu dilakukan karena setelah mendapatkan hasil banyak yang lupa untuk 

melihat kembali dan belajar dari penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Dalam tahap ini 

kegiatan guru adalah membimbing siswa melihat/mengoreksi kembali cara-cara pemecahan 

masalah yang telah dilakukan, apakah sudah benar, sudah sempurna, atau sudah lengkap. 

Siswa juga dibimbing untuk melihat pengaruh strategi yang digunakan dalam pemecahan 

masalah. 

(Made Wena, 2012) 

 

D. Pokok Bahasan Termokimia. 

Termokimia merupakan pokok bahasan yang terdapat pada mata pelajaran kimia. 

Pokok bahasan Termokimia merupakan salah satu materi dalam pelajaran kimia yang berupa 
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hafalan dan hitungan, karena menjelaskan konsep-konsep dan perhitungan sehingga 

membutuhkan pemahaman yang tinggi agar dapat menguasainya.  

Pokok bahasan Termokimia terdiri dari sub pokok bahasan: sistem dan lingkungan; 

reaksi eksoterm dan reaksi ensoterm; macam-macam perubahan entalpi; menentukan 

perubahan entalpi dengan kalorimeter; menentukan perubahan entalpi dengan hukum Hess; 

menentukan perubahan entalpi dengan perubahan entalpi pembentukan standar; menentukan 

perubahan entalpi dengan menggunakan energi ikatan. 

 

E. Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis Problem Solving. 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) berbasis problem solving telah dikembangkan 

salah satunya oleh Angesti Febriani(2013) pada pembelajaran fisika materi dinamika rotasi 

dan kesetimbangan benda tegar. Berdasarkan hasil penelitian Angesti Febriani di peroleh rata-

rata presentase hasil validasi dari dosen ahli yaitu 70%, guru fisika SMA 80,66% dan dari 

teman sejawat 82,33% sehingga LKPD yang dikembangkan layak digunakan sebagai bahan 

ajar fisika SMA. 

Noor Fathi Maratusholihah dan Dian Novita (2014) telah melakukan penelitian 

pengembangan LKPD berbasis problem solvingpada pembelajaran kimia materi stoikiometri 

kelas X semester 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan LKPD yang 

dikembangkan.Data hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa LKPD berbasis 

Problem Solving telah memenuhi kriteria kelayakan konstruksi82,17%, kriteria kelayakan isi 

85,88% dan kriteria kebahasaan 75%, sehingga LKPD yang dikembangkan layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas keguruan dan Ilmu Pengetahuan  (FKIP) 

program studi pendidikan kimia Univertisas Riau. Waktu pengambilan data dilakukan pada 

bulan desember 2015. Penelitian pengembangan ini  menggunakan desain penelitian dan 

pengembangan (research and Development, R & D) dengan model prosedural. Model 

prosedural adalah model yang bersifat deskriptif yang menggariskan langkah-langkah yang 

harus diikuti untuk menghasilkan produk (Punaji Setyosari, 2012).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pengembangan 4-D. Tahapan 4-D 

ini terdiri dari empat tahapan yaitu Define (Tahapan Pendefenisian), Design (Tahapan 

Perancangan), Develop (Tahapan Pengembangan), dan Disseminate (Tahapan Pendeminasian) 

(Trianto, 2011). Penelitian ini dilaksanakan hingga tahap 3 yaitu tahap Develop (Tahapan 

Pengembangan).  

Objek penelitian adalah perangkat pembelajaran yaitu Lembar Kegiatan Peserta Didik 

(LKPD) berbasis problem solving.Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian adalah dengan melakukan Validitas Lembar Kegiatan peserta didik kepada  tim 

validator. Data penelitian dikumpulkan dengan mengisi lembar validitas Lembar Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD) berbasis Problem Solving. Data diperoleh dari hasil validitas tiap-tiap 

validator. 

Teknik analisis data Data penelitian dianalisis menggunakan analisis statistik 

deskriptif. Tujuan dari analisis deskritif adalah untuk mendeskripsikan hasil validasi yang 

diberikan validator. Aspek validasi yang dinilai oleh Validator dibuat dalam bentuk skala 

penilaian. Jenis skala yang digunakan adalah skala linkert dengan skor 1-4.  

Analisis deskriptif dilakukan yakni dengan cara menghitung presentase nilai validasi 
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Tingkat kelayakan produk hasil penelitian  pengembangan diidentikkan dengan presentasi 

skor. Semakin besar presentasi skor hasil analisis data maka semakin baik tingkat kelayakan 

produk hasil penelitian pengembangan. 

 

 

 

Tabel 1  

Kriteria Kelayakan Analisis Presentase 

Presentase  Keterangan 

80,00 – 100 

60,00 – 

79,99 

50,00 – 

59,99 

0 - 49,99 

Baik/Valid/Layak 

Cukup Baik/Cukup 

Valid/Cukup Layak 

Kurang Baik/Kurang 

Valid/Kurang Layak 

Tidak Baik (Diganti) 

(Riduwan, 2012) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Rekap rata-rata penilaian keempat aspek LKPD yang dinilai dari 4 validator dapat dilihat pada 

Tabel 2 

Tabel 2 

Rekap rata-rata penilaian keempat aspek LKPD 

No 
Aspek yang 

dinilai 

Skor 

rata-rata 

V1 

Skor 

rata-rata 

V2 

Skor 

rata-rata 

V3 

Skor 

rata-rata 

V4 

Skor rata-

rata 

Validasi 

 

1 Kelayakan isi 97,5 % 92,5 % 87,5 % 95 % 93,12 % 

2 
Kelayakan 

Kebahasaan 
95 % 95 % 95% 95% 95 % 

3 Sajian 90 % 90 % 80 % 85% 
86,25 % 

 

4 
Kegrafisan 

 
87,5 % 87,5 % 75 % 93,75  % 85,93 % 

Skor  rata-rata keseluruhan validasi90,07 %   

 VALID 

 

Nilai hasil validasi yang disajikan dalam tabel 2 merupakan hasil validasi yang 

terakhir dari keempat validator. Penilaian secara keseluruhan oleh validator didapat rata-rata 

90,07 % dengan kriteria valid.Berdasarkan Tabel 2 dapat dibuat diagram batang rata-rata 

sepeerti gambar 4.1. 
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Gambar 4.1.  Hasil analisis lembar kegiatan yang telah  dikembangkan  pada aspek kelayakan 

isi, aspek kebahasaan, aspek sajiandan aspek kegrafisan. 

 

PEMBAHASAN 

BSNP (2006) menetapkan bahan ajar dianggap layak jika sudah memenuhi kriteria 

kelayakan yang telah ditetapkan meliputi komponen kelayakan isi, komponen kelayakan 

penyajian, komponen kelayakan kebahasaan dan komponen kelayakan kegrafisan. Perolehan 

skor rata-rata validasi LKPD seluruh aspek diuraikan sebagai berikut: 

1. Aspek Kelayakan Isi 

Berdasarkan tabel 2 aspek kelayakan isi memperoleh skor rata-rata 93,12 % dengan 

kategori sangat valid. Validator menilai bahwa LKPD yang dikembangkan telah sesuai 

dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada pokok bahasan Termokimia, selain itu 

soal-soal pada LKPD dapat menuntun peserta didik dalam menemukan konsep termokimia. 

Secara keseluruhan aspek kelayakan isi pada LKPD berbasis Problem Solving pada materi 

termokimia yang telah dikembangkan memperoleh katagori valid. 

LKPD yang telah dikembangkan pada pokok bahasan termokimia pada komponen 

kebutuhan peserta didik diperoleh nilai kelayakan 87,5 %.  LKPD telah memuat kebutuhan 

peserta didik untuk belajar berupa mempelajari dan menyelidiki  materi termokimia pada 

LKPD. Pada komponen LKPD dapat digunakan oleh seluruh peserta didik dengan baik 
diperoleh nilai kelayakan 81,25% dengan kategori valid. Untuk menggunakan LKPD dengan 

baik maka disajikan cara menggunakan LKPD berbasis problem solving dengan tahap 

IDEAL. 

LKPD yang telah dikembangkan pada pokok bahasan termokimia pada komponen 

LKPD sesuai dengan kebutuhan bahan ajardiperoleh nilai kelayakan 93,75%. Kebutuhan 

bahan ajar pada LKPD telah sesuai dengan kurikulum, problem solving dan konsep 

termokimia dalam LKPD. 

Hasil analisis LKPD yang telah dikembangkan pada pokok bahasan termokimia pada 

komponen LKPD sesuai dengan substansi materi termokimia diperoleh nilai kelayakan 

93,75%. LKPD yang dikembangkan telah sesuai dengan konsep-konsep materi termokimia. 

Hasil analisis LKPD yang telah dikembangkan pada pokok bahasan termokimia pada 

komponen mengarahkan peserta didik untuk membangun konsep diperoleh nilai kelayakan 

93,75%. Isi LKPD telah mengarahkan peserta didik untuk membangun konsep-konsep 

termokimia. Pada komponen LKPD mampu menambahkan wawasan pengetahuan diperoleh 

nilai kelayakan 100%. LKPD sudah ditambahkan informasi-informasi yang berkaitan dengan 

kehidupan untuk menambah wawasan pengetahuan peserta didik. 

Komponen LKPD sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan sosial diperoleh nilai 

kelayakan 87,5%. Informasi dan kegiatan yang disajikan dapat meningkatkan kesopanan, 

saling menghargai, bertanggungjawab, memotivasi peserta didik untuk mengkomunikasikan, 

berinteraksi dan bekerja sama. Nilai moral adalah nilai yang terkandung dalam tata cara dan 

perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Nilai sosial adalah nilai yang dimiliki 

peserta didik dalam berinteraksi antara guru dan teman. Hasil analisis lembar kegiatan peserta 
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didik yang telah dikembangkan pada komponen memiliki kegiatan yang memungkinkan 

peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran diperoleh nilai kelayakan 100%. 

Komponen LKPD memiliki kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat 

mengkomunikasikan pendapat dan hasil kerja diperoleh nilai kelayakan 93,75%. Kegiatan 

yang memungkinkan peserta didik untuk mengkomunikasikan pendapat dan hasil kerja di 

dalam LKPD terdapat pada tahap look back 

2. Apek Kebahasaan 

Berdasarkan tabel 2 aspek kebahasaan memperoleh skor rata-rata 95 % dengan 

kategori sangat valid. Validator menyaran agar kalimat perintah harus jelas dan dilengkapi 

dengan tanda baca, selain itu juga validator menyarankan agar menghindari pertanyaan-

pertanyaan yang terlalu terbuka, yang dapat memiliki jawaban atau isian tidak terbatas, 

sehingga tujuan pada LKPD tidak tercapai, untuk itu pertanyaan-pertanyaan pada LKPD 

dianjurkan dapat menuntun peserta didik untuk menemukan jawaban. Tim validator menilai 

LKPD telah dapat dibaca dengan baik, memiliki informasi yang jelas dan sesuai kaidah 

bahasa yang baik dan benar tetapi LPKD masih belum menggunakan bahasa sesuai dengan 

tingkat kemampuan peserta didik sehingga kurang komunikatif. BSNP (2008) menjelaskan 

bahwa bahan ajar cetak harus memperhatikan hal bahasa yang mudah, menyangkut : 

mengalirnya kosa kata, jelasnya kalimat, jelasnya hubungan kalimat, dan kalimat yang tidak 

terlalu panjang. 

Bahasa yang digunakan dalam LPKD disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

peserta didik, sehingga dapat memudahkan peserta didik untuk memahami informasi yang 

disampaikan. Bahasa dalam LKPD disusun secara lugas dan sesuai dengan kalimat/pola 

kalimat yang benar yaitu memuat minimal mengandung subyek dan predikat, sehingga mudah 

dipahami peserta didik dan tidak menimbulkan makna yang ganda. 

Terdapat 5 komponen yang terkait komponen kelayakan bahasa. Hasil analisis lembar 

kegiatan peserta didik yang telah dikembangkan pada komponen LKPD dapat dibaca dengan 

baik diperoleh nilai kelayakan 100%. LKPD dapat dibaca dengan baik karena bahasa dan 

tulisan dalam LKPD tidak memiliki makna ganda (kata kiasan), stuktur kalimat jelas dan teks 

dapat didalam LKPD dapat dibaca dengan jelas (mudah dibaca). 

Hasil analisis lembar kegiatan peserta didik yang telah dikembangkan pada komponen 

LKPD memiliki informasi yang jelas diperoleh nilai kelayakan 93,75%. Informasi yang 

disajikan dalam LKPD sudah jelas dan lengkap. Komponen LKPD sesuai dengan kaidah 

Bahasa Indonesia diperoleh nilai kelayakan 100%.  Bahasa yang digunakan dalam LKPD 

adalah bahasa indonesia yang baku sesuai dengan EYD. 

Hasil analisis lembar kegiatan peserta didik yang telah dikembangkan pada komponen 

LKPD menggunakan bahasa yang efektif dan efisien diperoleh nilai kelayakan 81,25%. 

Komponen LKPD menggunakan bahasa sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik  

diperoleh nilai kelayakan 100%. Validator menilai bahasa yang digunakan sudah sesuai 

dengan tingkat kedewasaan anak. 

3. Aspek Penyajian 

Penyajian LKPD telah sesuai dengan stuktur LKPD menurut Depdiknas (2008) yang 

menjelaskan bahwa stuktur LKPD secara umum meliputi judul, petunjuk belajar,kompetensi 

yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan penilaian. Validator menilai 

sistematika LKPD yang dikembang sudah runut, kegiatan-kegiatan pada LKPD berpusat 

kepada peserta didik sehingga dapat memotivasi peserta didik dalam belajar dan memotivasi 

peserta ddik dalam belajar dan memecahkan masalah. Trianto (2008) mengatakan bahwa 

LKPD berfungsi sebagai sumber penunjang pembelajaran, dapat menjadi panduan peserta 

didik melakukan kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah. Revisi yang dilakukan yaitu 

dengan menambahkan beberapa informasi pendukung seperti menambahkan soal-soal latihan, 
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menambahkan daftar pustaka berdasarkan literatur yang digunakan sesuai saran. Berdasarkan 

tabel 2 aspek penyajian memperoleh skor rata-rata yaitu 86,25 %dengan kategori valid. 

Komponen LKPD memiliki tujuan kegiatan yang jelas diperoleh nilai kelayakan 

93,75%. Rumusan tujuan pembelajaran sudah selaras dengan indikator. Hasil analisis lembar 

kegiatan peserta didik yang telah dikembangkan pada pokok bahasan termokimia pada 

komponen LKPD memiliki struktur yang lengkap diperoleh nilai kelayakan 87,5%. LKPD 

telah memiliki sturktur : judul, petunjuk belajar/petunjuk peserta didik, kompetensi yang akan 

dicapai, informasi pendukung, tugas tugas, langkah-langkah kerja dan penilaian. Komponen 

LKPD sudah memiliki sistematika yang runut diperoleh nilai kelayakan 100%. LKPD sudah 

memiliki sistematika LKPD yang runut baik struktur maupun tahap problem solving. 

Pada komponen LKPD dapat memotivasi peserta didik dalam belajar dan 

memecahkan masalahdiperoleh nilai kelayakan 75%. Kegiatan dalam LKPD cukup 

memotivasi peserta didik untuk belajar dan memecahkan masalah. Pemaparan materi dan 

problem pada LKPD dipaparkan dengan menarik untuk memotivasi peserta didik. 

Hasil analisis lembar kegiatan peserta didik yang telah dikembangkan pada pokok 

bahasan termokimia berdasarkan BSNP pada komponen LKPD memiliki stimulus agar 

peserta didik dapat memecahkan masalah diperoleh nilai kelayakan 75%. 

4. Aspek Kegrafisan 

Berdasarkan tabel 2 aspek kegrafisan memperoleh skor rata-rata 85,93 % dengan 

kategori valid. Hasil validasi LKPD pada aspek kegrafisan menunjukkan bahwa tiap 

komponen masuk kedalam katagori valid. Aspek kegrafisan dalam LKPD dilihat dari warna 

yang  jelas, gambar sesuai dengan konsep/materi dan huruf harus jelas dan rapi. Perbaikan 

yang dilakukan atas saran validator yaitu menggunakan gambar yang jelas, menggunakan 

kombinasi yang sesuai dengan tulisan, sehingga peserta didik dapat menerima 

informasi/pesan yang ada pada LKPD. 

Hasil analisis lembar kegiatan peserta didik yang telah dikembangkan pada pokok 

bahasan termokimia pada komponen LKPD menggunakan jenis dan ukuran huruf yang baik 

dan menarik diperoleh nilai kelayakan 93,75%.  Jenis huruf yang digunakan dalam LKPD  

adalah comic san mc, ukuran huruf 12 dan dapat dibaca dengan jelas. 

Komponen LKPD memiliki lay out/tata letak yang menarik baik diperoleh nilai 

kelayakan 93,75%. Lay out atau tata letak halaman dalam LKPD seimbang, bentuk halaman 

rapi atau teratur dan desain layar tidak mengganggu pemaparan materi. 

Hasil analisis lembar kegiatan peserta didik yang telah dikembangkan pada pokok 

bahasan termokimia pada komponen LKPD memiliki ilustrasi/gambar/foto yang baik dan 

berhubungan dengan konsep diperoleh nilai kelayakan 75%. Gambar atau foto yang 

digunakan berhubungan dengan konsep termokimia dan dapat dilihat dengan jelas. 

Komponen LKPD memiliki desain tampilan yang menarik diperoleh nilai kelayakan 

81,25%.  Desain LKPD memenuhi kriteria yang menarik, perpaduan gambar dan warna yang 

seimbang 

  

KESIMPULAN 

Berdasarkan pengumpulan data validasi menggunakan model pengembangan 4-Dyang 

terdiri dari empat tahapan yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate atau diadaptasikan 

menjadi 4-P, yaitu pendefenisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Pada 

penelitian ini,  dilakukan hingga tahap ketiga yaitu Develop (tahap pengembangan), 

sedangkan Disseminate (tahap penyebaran) tidak dilakukan. Hasil validasi mengenai 

pengembangan lembar kegiatan peserta didik LKPD yang dinyatakan valid oleh tim validator 

dengan rentang hasil validasi yaitu 80% - 99% dengan skor rata-rata 90,07% 
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ABSTRACT 

This study aims to improve student activities, the activities of teachers 

and improve student learning completeness. Poor understanding of 

student learning chemistry in SMAN Pekanbaru due to the process of 

pembelajran teachers only use the lecture method, so that makes 

students feel bored and are not impressed to keep learning, which have 

an impact on the outcome of pembelajran students, of which there are 

35% of students received grades below the standards of achievement 

minimum competencies established by the school is 75. the use of 

multimedia by students are more active and more creative by teachers 

in learning and memory can strengthen students, in addition to the use 

of multi-media in the learning of chemistry can be used as a substitute 

for practical, because the lab with more multimedia emphasis on 

explanation of complex processes or abstract concepts. This study is a 

follow-grade consisting of two cycles, and carried out through four 

stages, namely planning, action, observation and reflection. This study 

discusses the use of multimedia in teaching chemistry to achieve 

mastery learning students on the subject of chemical equilibrium 

SMAN Pekanbaru. Student and teacher activity data obtained from 

direct observations conducted by the observer during the learning 

takes place, while data on student learning completeness obtained after 

the test at the end of each cycle. The results of data analysis showed an 

increase in activity of students from 53.18% to 69.97 and the activities 

of teachers from 71.41% to 87.25%. Despite the increased activation of 

students and teachers but students' mastery learning classic 100% has 

not been reached. 

 

Keywords: Multimedia, Activation learning, mastery learning 

 

PENDAHULUAN 

Proses belajar mengajar merupakan intraksi anara siswa dan guru dimana setiap unsur 

memiliki peranan masing-masing. Guru sebagi pengajar berperan sebagai motivator, 

fasilisator, dan sebagai pembimbing untuk mencapai tujuan (Slameto, 2003). Sedangkan 

peranan siswa adalah ikut serta secara aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang maksimal sehingga mutu pembelajaran di sekolah meningkat. 

 Kegiatan belajar mengajar mempunyai beberapa tujuan salah satunya untuk menguasai 

beberapa kompetensi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah di 

susun sebelumnya, untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut memerlukan rencana 

pembelajaran yang matang dengan memperhatiakan situasi dan kondisi lingkungan dimana 

proses belajar mengajar tersebut dilaksanakan, sehinga tujuan pembelajaran  yang diharapkan 
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dapat terwujud secara optimal, adapun tujuannya antara lain untuk meningkatkan ketuntasan 

belajar siswa. 

 Ketuntasan belajar siswa merupakan tolak ukur untuk menentukan berhasil atau tidaknya 

suatu pengajarn. Kegiatan belajar dikatakan berhasil apa bila dalam pelaksanaanya dapat 

mencapai ketuntasan belajar, Oleh karena itu untuk mencapai ketuntasan tersebut guru harus 

dapat memilih metode dan pendekatan pembelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut; materi pembelajaran yang akan disampaikan, media yang digunakan dan kondisi 

siswa yang ada. 

 Pelajaran kimia merupakan salah satu pelajaran yang kurang disenangi siswa karena 

bersifat abstrak sehinga sukar dipahami. Untuk itu diperlukan kreatifitas guru dalam 

menyampaiakan pelajaran, termasuk dalam penggunaan metode dan media yang tepat, 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi siswa yang tentunya berpengaruh dalam aktivitas dan 

hasil belajar siswa 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru mata pelajaran kimia SMAN 

pekanbaru, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pembelajaran kimia masih belum 

terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari persentasi ketuntasan belajar siswa yang masih 

rendah, khususnya untuk mata pelajaran kimia masih ada 35 % siswa memperoleh nilai 

dibawah standar ketercapaian kompetensi minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 

75. Rendahnya persentasi ketuntasan belajar siswa ini disebabkan karena dalam mengajar 

guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa memadukannya  dengan metode laian atau 

media, yang membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik untuk belaja sehingga 

menyebabkan siswa kurang aktif dalam belajar. 

 Adapun aktivitas siswa yang dikategorikan masih rendah dalam proses pembelajaran kimia 

SMAN Pekanbaru antara lain; aktivasi bertanya,menjawab pertanyaan, mengerjakan 

tugas,mendengarkan penjelasan guru dan menyimpulkan pelajran. 

 Kondisi ini menunjukkan perlu adanya perubahan dan perbaikan dalam usaha 

meningkatkan aktivitas dan ketuntasan belajar siswa. Salah satu faktor yang dapat 

menunjukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar adalah dengan penggunaan media. 

Penggunaan media pengajar dalam proses pembelajaran sangat penting dan mempunyai 

peranan besar dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh sardiman (2001) yang menyatakan bahwa peranan media pengajaran dalam 

proses pembelajaran adalah dapat menghemat waktu, meningkatkan aktivitas siswa, dan 

mempertinggi daya ingat siswa. 

 Media yang digunkan pada pembelajarn ini adalah multimedia. Penggunaan multimedia 

dalam proses pembelajaran pernah dilakuakan oleh herlinawati,dkk (2007). Dari hasil 

penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa penggunaan multimedia interaktif pada 

pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa. Selaian itu, mereka juga mengatakan 

bahwa sebagaian besar siswa (94%) sangat menyenangi pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Meranti, (2007) pada pelajaran 

kimia disalah satu SMK di riau. Hasil penelitian ini juga menunjukan adanya peningkatan 

hasil belajar siswa dengan menggunakan animasi komputer. 

 Pengunaan multimedia dalam pembelajran kimia berdampak positif dan dapat digunakan 

sebagai penganti praktikum, karena praktikum dengan multimedia lebih menekankan pada 

penjelasan proses yang rumit atau konsep yang abstrak agar siswa mendapat gamabarn umum 

dari satu proses atau konsep. Penggunaanmultimedia ini sangat potensial digunakan dalam 

mendukung pembelajaran, terutama pembelajaran kimia. 
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Kata media berasal dari bahasa latin medium yang berarti perantara atau pengantar. 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengiriman ke penerima pesan, (Sardiman, 

dkk, 1996). Halamik (1986) dalam azhar arsyad (1997) mengemukakan bahwa pemakaian 

media pengajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minta 

yang baru, membangkitkan motivasi, dan merangsang kegiatan belajar serta membawa   

 Seiring dengan perkembangan teknologi, maka semngkin mendorong penggunaan hasil 

teknologi untuk media pembelajaran. Teknologi yang muncul terakhir ini adalah teknologi 

mikro-prosesor yang melahirkan pemakian komputer yang dikenal dengan teknologi berbasis 

komputer dalam hal ini yang digunakan adalah multimedia. 

 Multimedia pembelajaran merupakan salah satu media yang dibuat dengan program 

komputer, dan merupakan perpaduan harmonis antara berbagai media (teks, gambar, audio, 

animasi, grafik,/diagram dan vidio) secara sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran 

(Russjdy, 2007). Penggunaan multi media pada proses pembelajaran dapat meningkatkan 

kompetensi kognitif  siswa pada aspek pengetahuan siswa, kompetensi pada aspek afektif, 

aspek pisikomotorik. Disamping aspek kognitif, proses pembelajaran perlu dikembangkan 

pula keterampilan generik siswa, yaitu kemampuan dasar yang semestinya dimiliki siswa 

setelah proses pembelajaran. 

 Multimedia merupakan satu media yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu materi 

atau konsep yang abstrak. Penggunaan multi media komputer dapat merangsang minat siswa 

pada materi pelajaran, selain itu sifat intraksinya memungkinkan siswa berperan aktif dalam 

proses pembelajaran (Wiendartun, dkk 2007). Prinsip penggunaan multimedia ini antara lain: 

1) Perkuat respon siswa secepatnya dan sesering mungkin 

2) Berikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrolkan laju kecepatan belajarnya sendiri 

3) Perhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan  

4) Diperlukan adanya partisipasi aktif oleh siswa (Russjdy, 2007) 

 Aktivasi sama makanya dengan perbuatan. Dalam proses belajar mengajar, guru perlu 

menimbulkan aktivasi siswa dalam berfikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran jika 

dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikir, diolah 

kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda (slameto,2003). 

 Secara umum ada beberapa bentuk aktivasi yang dapat dilakukan dalam proses 

pembelajaran antara lain : 

1) Visual activities, yang termaksuk didalamnya misalnya, membaca, memperhatikan gambar 

demotrasi, percobaan. 

2) Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya meberi saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadkan wawancara dan diskusi. 

3) Listening activities, sebagai contoh, mendengarka : uraian percakapan, diskusi. 

4) Warning activities, seperti menulis rangkuman buk atau mencatat sewaktu mengikuti 

proses pembelajaran di dalam kelas 

5) Darwing activities, misalnya : menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6) Motor activities, yang termasuk didalamnya anatara lain melakukan percobaan. 

7) Mental activities, sebagai contoh misalnya : mengingat, memecahkan soal, menganalisa, 

melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. (Sardiman, 2003). 

 Aktivasi belajar sangatlah penting untuk diperhatikan, oleh sebab itu guru dituntut 

mempunyai keluesan dan kemampuan dalam menyampaiakn materi kimia. Dengan demikian 

dapat dioptimalkan aktivasi belajar siswa dalam pencapain tujuan belajar, khususnya 

pelajaran kimia sehingga mencapai hasil yang di harapkan 

1. Ketuntasan Belajar 
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 Tujuan proses belajar-mengajar secara ideal adalah agar bahaya yang dipelajari dikuasai 

sepenuhnya oleh murid. Ini disebut ‘’mastery learning’’ atau belajar tuntas, artinya 

penguasaan penuh (Nasution, 2000). Belajar tuntas merupakan suatu sistem pengajaran yang 

mengharapkan sebagian besar siswa dapat menguasai tuuan intruksional umum dari suatu unit 

pengerjaan secara tuntas. 

 Tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai ketuntasan belajar dilihat dari hasil tes 

belajarnya, yang mana ketuntasan belajar dapat dikategorikan sebagai berikut : 

1) Ketuntasan Belajar Individu 

Ketuntasan belajar individu adalah penguasaan siswa terhadap materi atau nilai yang 

dicapai siswa berdasarkan standar ketuntasan belajar minimal di sekolah. 

2) Ketuntasan Belajar Klasikal 

Ketuntasan belajar klasikal adalah penguasaan siswa secara keseluruhan terhadap  materi 

yang diperoleh dari persentase jumlah siswa yang tuntas per jumlah seluruh indikator. 

3) Ketuntasan Indikator Individu 

Ketuntasan indikator individu adalah pencapaian jumlah indikator yang tuntas setiap 

individu diperoleh dari persentase jumlah indikator yang tuntas per jumlah seluruh 

indikator. 

4) Ketuntasan Indikator Klasik 

Ketuntasan indikator klasik adalah persentase dari jumlah yang tuntas indikator per jumlah 

seluruh siswa. 

5) Ketuntasan Masing-Masing Indikator 

Ketuntasan masing-masing indikator adalah persentase dari jumlah siswa yang tuntas 

setiap indikator per jumlah seluruh siswa. 

2. Penggunaan Multi Media Pada Pembelajaran Kimia 

Multi media dalam pembelajaran kimia sangat berdampak positif, karena dengan 

multimedia ini konsep-konsep yang abstrak dapat dijelaskan, dengan multimedia siswa 

dapat melihat langsung proses suatu kejadian, selain itu multimedia juga dapat digunakan 

sebagai pengganti praktikum. Pembelajaan dengan multimedia mempunyai beberapa 

keuntungan diantaranya : 

1. Menirukan suatu keadaan nyata yang bila dihadirkan terlalu berbahaya. 

2. Menirukan suatu keadaan nyata yang bila dihadirkan terlalu mahal.  

3. Menirukan suatu keadaaan yang sulit untuk diulangi secara nyata. 

4. Menirukan keadaan yang jika dilakukan secara nyata memerlukan waktu yang 

panjang.  

5. Menirukan kondisi alam yang ekstreem. 

6.   pengaruh penggunaan multimedia terhadap ketuntasan belajar siswa  

 Tujuan proses pembelajaran adalah agar materi yang dipelajari dapat dikuasai oleh 

siswa, disebut dengan istilah Mastery Learning atau belajar tuntas (penguasan penuh), 

ketuntasan dapat dilihat dari hasil test belajarnya.  

 Komputer merupakan media yang saat ini populer digunakan sebagai media pembelajaran. 

Pengunaan multimedia dalam pembelajaran kimia berdampak positif pada pengembangan 

fisualisasi siswa dan kemampuan berfikir tenteng proses kimia ditingkat molekuler, 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa serta dapat digunakan untuk 

menyampaikan gagasan, konsep dan proses abstrak pada siswa (meranti,dkk 2017). 

  Penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran siswa ini dituntut lebih aktif dan guru 

dituntut lebih kreatif dalam pengelolaan pembelajaran dan dengan menggunakan multimedia 

daya ingat siswa lebih lama karena multimedia merupakan perpaduan harmonis antara 

berbagai media (teks, gambar, audio, animasi, grafik/diagram dan video) yang dibuat secara 

sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan sesuai dengan apa yang dikemukakan 

Russjdy, (2017) bahwa “ kita belajar 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang 
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didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 80% dari apa 

yang dikatakan dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan”. Jadi dengan adanya media 

pembelajaran maka akan lebih membantu siswa dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai.  

 Keberhasila siswa dalam pembelajaran dapat diketahui dengan cara memberikan test dari 

apa yang dipelajari dan hasil belajar dinyatakan melalui nilai yang diperoleh siswa tersebut. 

Semakintinggi nilai yang diperoleh siswa maka smakin baik penguasaan materi siswa tersebut 

yang akhirnya akan menuju ketuntasan belajar. 

B . Hipotesis  

 Sebagai jawaban sementara dari penelitian ini maka diajukan hipotesis sebagai berikut:  

Penggunaan multimedia pada proses pembelajaran dapat:  

1. Meningkatkan aktifitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran khususnya pada 

pokok bahasan kesetimbangan kimia di SMAN  Pekanbaru.  

2. Meningkatkan ketuntasan belajar siswa pokok bahasan kesetimbangan kimia di SMAN  

Pekanbaru 

 

METODE PENELITIAN 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), kolaborasi bersama guru 

kimia SMAN Pekanbaru, dimana guru bertindak secara langsung sebagai pengajar dan 

peneliti bertindak sebagai observer (pengamat). 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaborasi bersama guru kimia 

yang mengajar di SMAN Pekanbaru, dimna guru kimia bertindak sebagai pengajar dan 

peneliti sebagai observer. Langkah dalam PTK merupakan satu siklus yang terdiri dari : 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi, ( Wardhani, 2007 ).  

Siklus 1 

a. Menetapkan temat penelitian yaitu SMAN Pekanbaru 

b. Menetapkan materi yang akan disajikan yaitu, kesetimbangan kimia 

c. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan alternatif pemecahannya. Permasalahan 

yang dihadapi guru yaitu kurangnya motivasi siswa dalam belajar kimia, sehingga 

menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Alternatif pemecahannya yaitu dengan 

menggunakan multimedia dalam proses pembelajaran. 

d. Menyusun perangkat penelitian yang meliputi perangkat pembelajaran dan perangkat 

instrumen penelitian 

e. Menyiapakan lembar obsevasi. 

f. Menyiapakn perangkat multimedia pembelajaran yang akan digunakan 

Tindakan 

A. Kegiatan awal (pendahuluan) 

a) Mempersiapkan perangkat multimedia dan mengkondisikan kelas agar siswa siap 

untuk memulai pelajaran 

b) Motivasi siswa 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

B. Kegiatan inti 

a) Guru menginformasiakan materi pelajaran dan mendemonstrasikan pengetahuan dan 

keterampilan kepada siswa dengan diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan 

multimedia 

b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami materi yang telah 

dijelasakan dan mengadakan tanya jawab mengenai materi yang di pelajari. 

c) Guru memberikan LKS kepada siswa 

d) Masing-masing siswa mengerjakan LKS yang diberikan 
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e) Setelah semua selesai mengerjakan LKS, guru meminta beberapa orang siswa untuk 

menjelasakan jawaban yang telah di buat 

f) Untuk memotivasi siswa, guru memberi tahukan kepada siswa bahwa yang berani 

untuk menjelaskan jawabannya akan mendapat nilai bonus 

C. Penutup 

a) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari 

b) Setelah materi pelajaran selesai di berikan evaluasi 

Observasi 

 Pengamatan yang dilakukan oleh observer pada saat proses pembelajaran berlangsusng 

menggunakan lembar obsevasi. Observer mengamati seluru proses pembelajaran. Obsevasi 

dilakuakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tindakan telah sesuai dengan perancanaan 

yang telah di buat sebelumnya. Pada proses pengamatan ini, peneliti mengamati guru yang 

mengajar di SMAN Pekanbaru, pengamatan dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung yang dilakuakan oleh dua orang observer. Observer yang mengamati aktivasi 

guru dan observer yang mengamati aktivasi siswa yang sedang berlangsung. 

Refeleksi merupakan proses perenungan dalam mengingat hal yang telah dilakuakan 

selama proses pembelajaran berlangsung untuk setiap siklus. Hasil plaksanaan tindakan 

berupa data ketuntasan belajar siswa, aktivasi siswa dan aktivasi guru, maka guru dapat 

melakukan refleksi. 

Setelah data pada siklus 1 dianalisis, peneliti dan guru melakukan refleksi yaitu mencoba 

melihat dan merenungkan kembali kekurangan- kekurangan dalam proses pembelajaran dan 

dampak terhadap hasil belajar siswa, dari hasil pengolahan data ketuntasan belajar siswa, 

aktivasi guru dan aktivasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung, maka guru dan 

peneliti dapat melakukan refleksi, refeleksi dilakukan dengan melihat apakah seluruh tindakan 

telah dilaksanakan sesuai dengan perancanaan, seberapa besar tindakan tersebut memberikan 

perubahan, apa saja kelemahan-kelemahan maupun kelebihn-kelebihan tindakan tersebut. 

Dengan demikian dapat dilihat kemajuan yang diperoleh atau kekurangan yang masih 

dihadapi daritindakan yang telah dilakukan. Untuk itu dilakukan kembali perencanaan siklus 

II dengan memperbaikai perlakuan pada siklus II. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

perbaikan aktivasi guru dan siswa serta hasil belajar siswa ke arah yang lebih baik. 

1. Ketuntasan belajar  

a. Ketuntasan belajar siswa individu (KBSI) dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

: 

KBSI=  x 100 % 

b. Ketuntasan belajar klasifikasi  (KBSK) dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

KBSK=  x 100 % 

c. Ketuntasan indikator individu (KII) dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

KII=  x 100 % 

d. Ketuntasan indikator klasik (KIK) dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

KIK=  x 100 % 

e. Ketuntasan masing-masing indikator  ( KMI) dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

KMI=  x 100 % 

2. Aktivasi Siswa 

  Aktivasi siswa dapat diketahui setelah dilakukan pengolahan data hasil pengamat 

berdasarkan lembar observasi. Data hasil pengamatan tersebut diolah dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
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P=  x 100 % 

Keterangan : 

P = Angka persentase 

F = Frekuensi aktivasi siswa 

N = Banyak individu 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aktivasi belajar siswa pada siklus 1 untuk aspek menyampaiakn bertanyannya, menjawab 

pertanyaan, dan menyimpulkan pelajaran dikategorikan kurang baiak sedangkan untuk aspek 

memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan tugas dikategorikan baik sekali, namun secara 

keseluruhan aktivasi siswa pada siklus pertama ini dikategorikan kurang baik. Siswa baru mau 

menjawab pertanyaan setelah ditunjukan guru, untuk pertemuan kedua dan ketiga aktivasi 

siswa mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari penilaian yang diperoleh pada 

masing-masing aspek, bahwa rata-rata persentase aktivasi siswa siklus 1 adalah 53,18 % 

(kurang baik). Ada beberapa aspek pada perrtemuan pertama dan kedua yang dinilai masih 

rendah, yaitu aspek motivasi siswa dan pengolahan waktu, karena guru belum terbiasa 

menggunakan multimedia dalam mengajar sehingga sedikit menyita waktu untuk memasang 

dan menggunaknnya. Sedangkan untuk pertemuan ketiga terjadi peningkatan, guru mulai 

memperbaiki semua aspek yang kurang dari cara mengajarnya. Hal ini adpat dilihat pada 

grafik  2, rata-rata persentase aktivasi guru pada siklus  1 adalah 71,41 % (baik).  

 
Grafik. Hasil tindakan siklus 1 

 Dari hasil evaluasi dapat dilihat bahwa ketuntasan belajar siswa klasikal 100 % belum 

tercapai, baik menurut standar ketuntasan naisonal maupun standar ketuntasan sekolah. 

Ketuntasan klasik menurut STDS mencapai 78,57 % dan menurut persentase ketuntasan 

klasikal hanya mencapai 59,52 %. 

 Pada siklus II aktivasi siswa mengalai peningkatan dengan rata-rat 69,97 % (baik), halini 

menunjukan bahwa aktivasi siswa pada siklus II lebih tinggi dibandingkan siklus 1, dan 

dilihat dari penilaian masing-masing aspek aktivasi siswa sudah meingkatkan dari siklus 1. 

Aktivasi guru mengalami peningkatan dengan rata-rata 87,3 %, hal ini menunjukan bahwa 

aktivasi siswa siklus II lebih tinggi dibandingkan dengan siklus 1. 

 
Grafik. hasil tindakan siklus II 

PEMBAHASAN  
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 Perbandingan hasil tindakan secara keseluruhan dari setiap siklus dapat ilihat pada grafik di 

bawah. 

 
Grafik. Perbandingan hasil 

  tindakan pada setiap siklus 

Ivasi    persepsi siswa terhadap proses pembelajaran menggunakan multimedia diketahui 

berdasarkan perhitungan data angket penelitian. Hasil pengolahan data dari angket persepsi 

siswa dapat di lihat pada grafik di bawah. 

 

 
Grafik.persepsi siswa terhadap pembelajaran 

Menggunakan multimedia 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil penggelolahan data dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan multimedia pada pembelajarn kimia di SMAN Pekanbaru dapat 

meningkatkan aktivasi siswa dalam proses pembelajaran dari 53,18 % menjadi 69,97 

% dan meningkatkan aktivasi guru dari 71,41 % menjadi 87,3 %. 

2. Ketunasan belajar siswa dengan menggunakan multimedia pada pokok bahasan 

kesetimbangan kimia di SMAN Pekanbaru secara kelasik 100 % belum tercapai. 
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Abstract 

Discovery learning is a learningmodel which is for find a concept 

through a series of data or information to obtained from observation or 

experiment. Therefore, the aimed of this research is for determined the 

effectiveness of the discovery model of learning for the independence of 

student for understanding of chemical concepts to the electrolyte and 

non-electrolyte material. The research which used for mixed methods 

and a descriptive study. Subject of this research is grade X SMA El 

Mundo Jambi for 2016/2017. The data collected such as instrument of 

description test for five questions and sheet of observation. The results 

of analysis showed that increasedof students for understanding of 

concepts at the cognitive level, the students can able for conclude the 

concepts independently from observations or experiments have been 

conducted. Based on the resultsabove, it can be concluded that the 

model of the research used discovery learning for effective the 

independence of students in understanding of chemical concepts and 

finally will affect their learning outcomes. 

 

Keywords:Discovery learning, independence of students, understanding of chemical concepts, 

LearningOutcomes. 

PENDAHULUAN 

Abad 21 telah memasuki dekade yang kedua masyarakat global di dunia semakin syarat 

dengan teknologi dan sains.Abad 21 merupakan abad ilmu pengetahuan, dimana teknologi 

berkembang dan informasi banyak tersebar, maka pendidikan haruslah berorientasi pada ilmu 

pengetahuan matematika dan sains alam disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan 

(humaniora) dengan keseimbangan yang wajar.Selain memberikan ilmu pengetahuan, 

pendidikan harus disertai dengan menanamkan nilai-nilai luhur dan menumbuhkembangkan 

sikap terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang sejahtera dan bahagia.Kualitas sumber daya 

manusia yang berdaya saing pendidikan/ pengetahuan yang kuat sangat penting untuk 

mempercepat pembangunan bangsa indonesia. 

Menurut BSNP (2010), pendidikan nasional abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-

cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan 

kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui 

pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu 

pribadi mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. 

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan 

pergeseran/perubahan paradigma meliputi proses pembelajaran, diantaranya: dari berpusat 

pada guru menuju berpusat pada siswa, dari satu arah menuju interaktif, dari isolasi menuju 

lingkungan jejaring, dari pasif menuju aktif-menyelidiki, dari maya/abstrak menuju konteks 
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dunia nyata, dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, dari luas menuju perilaku khas 

memberdayakan kaidah keterikatan, dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala 

penjuru, dari alat tunggal menuju alat multimedia, dari hubungan satu arah bergeser menuju 

kooperatif, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, dari usaha sadar tunggal 

menuju jamak, dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, dari 

kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan, dari pemikiran faktual menuju kritis,dan 

dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan(BSNP, 2010). Kurikulum 

yang diterapkan di sekolah menuntut guru dan siswa lebih kreatif dan memiliki inovasi dalam 

proses pelaksanaan pembelajarannya.  

Ilmu kimia dalam KTSP (kurikulum 2006) merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat, 

struktur, komposisi, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. 

Ilmu kimia memiliki sikap ilmiah yang mengkaji berbagai hal kongkrit dan abstrak, sehingga 

erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari dan kimia dirasakan sangat dekat 

dengan manusia mulai dari lahir. Salah satu contohnya adalah materi kimia kelas X SMA 

pada semester genap dengan standar kompetensi “3. Memahami sifat-sifat larutan 

nonelektrolit dan elektrolit, serta reaksi oksidasi-reduksi” dengan kompetensi dasar “3.1 

Mengidentifikasi  sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan”. 

Metode pembelajaran yang digunakan guru dalam penyampaian umumnya adalah 

pembelajaran klasikal yang diperkuat dengan percobaan sederhana. Namum masih banyak 

siswa belum memahami konsep dengan apa yang mereka dengar dan lakukan. Permasalahan 

ini datang ketika guru menjelaskan tentang cara menentukan larutan non elektrolit dan 

elektrolit, siswa belum maksimal melaksanakan praktikum dengan baik dan belum bisa 

menyimpulkan secara mandiri antara konsep dan hasil percobaan yang dilakukan.  

Berdasarkan data empiris penulis selama mengabdi di SMA El Mundo Jambi bahwa 

siswa senang dengan pembelajaran praktikum atau percobaan namun dari sisi aktivitas dalam 

melaksanakan praktikum siswa masih banyak mengandalkan instruksi guru dan kurang dapat 

menyimpulkan berdasarkan kegiatan dan pengamatan aktivitas yang dilakukan. Hal ini 

terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung masih banyak siswa yang ragu dalam 

menjawab pertanyaan dan juga masih ragu dalam menyampaikan kesimpulan dengan mandiri. 

Terlihat pada nilai rata-rata siswa pada tahun pelajaran 2015/2016 adalah 68. hampir 40 % 

siswa mencapai nilai KKM setelah melaksanakan remedial. Siswa terbiasa hanya menerima 

sumber informasi dari guru dan kurang termotivasi untuk menyimpulkan secara mandiri sebab 

kurangnya kesadaran belajar sendiri dan tanggungjawab dalam belajar.  

Peran guru pada pembelajaran aktif yang utama adalah sebagai fasilitator. Hal ini sejalan 

dengan teori pembelajaran konstruktivisme. Fasilitator adalah seorang yang membantu 

siswanya untuk belajar dan memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran (Warsono dan Hariyanto, 2012). 

Pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk diterapkan 

dalam proses pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery atau inquiry 

learning) serta untuk mendorong siswa menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik 

individual maupun kelompok.  

Menurut Rahmalia (2014) menggunaan model discovery learning membuat siswa 

menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa dapat menemukan dan 

mengembangkan pengetahuan dalam proses pembelajaran. Siswa menjadi lebih kreatif dalam 

mengembangkan cara belajarnya sehingga akan berdampak pada peningkatan kognitif siswa. 

Menurut Ratnasari (2015) pembelajaran discovery learningefektif dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir luwes siswa, perkembangan sikap pada pembelajaran discovery 

learningyang sangat meningkat adalah pada sikap antusias, mengemukakan pendapat, banyak 

mengajukan pertanyaan, dan teliti, serta pembelajaran model discovery learningpada aspek 

kinerja siswa mempunyai pengalaman dalam kegiatan praktikum. 
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Hasil observasi awal menemukan beberapa permasalahan-permasalahan dalam proses 

pembelajaran kimia di SMA El Mundo Jambi. Ada beberapa siswa yang kurang konsentrasi 

ketika pembelajaran berlangsung. Keaktifan siswa juga tidak tampak dalam pembelajaran 

tersebut. Siswa cenderung pasif dan hanya siswa-siswa tertentu saja yang berani 

mengemukakan pertanyaan yang diajukan guru, sehingga pembelajaran di kelas lebih banyak 

berjalan pada satu arah saja. Hal tersebut terjadi karena siswa belum mampu untuk diarahkan 

sebagai subyek dalam belajar. Berdasarkan wawancara langsung dengan siswa di kelas X 

SMA El Mundo Jambi, hasil belajar siswa masih rendah. Hal tersebut dikarenakan motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran masih kurang.  

 

KAJIAN LITERATUR 

A. Belajar dan Pembelajaran Kimia 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil yang diperoleh dari 

pengalamanya sendiri ketika berinteraksi dengan lingkungannya. hasil dari kegiatan belajar 

tercermin dalam suatu perubahan perilaku yang terjadi pada diri siswa. (Slameto, 2010.) 

Mata pelajaran IPA di jenjang SMA/MA meliputi biologi, fisika dan kimia. Kimia 

merupakan salah satu cabang ilmu IPA dimana ilmu kimia lahir dan berkembang melalui 

langkah-langkah observasi, perumuan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis 

melalaui eksperimen, penarik kesimpulan serta penemuan teori atau konsep (Trianto, 2014.) 

Pada pembelajaran kimia siswa dituntut untuk aktif dan lebih ditekankan pada 

kemampuan untuk memecahkan masalah masalah melalui kegiatan observasi, bereksperimen, 

berdiskusi tentang suatu masalah atau persoalan, memperhatikan kegiatan demostrasi, 

menjawab pertanyaan dan mampu menerapkan konsep-konsep dan hukum-hukum untuk 

memecahkan permasalahan yang sedang dipelajari serta mampu mengkomunikasikan 

hasilnya. 

 

B. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif sudah dikenal dalam pembelajaran sehari-hari, namun dalam 

pelaksanaannya masih ada yang menganggap sebagai belajar kelompok biasa. Berikut 

beberapa pengertian pembelajaran kooperatif menurut para ahli. Slavin dalam Isjoni (2010) 

menyatakan bahwa “cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 

orang dengan struktur kelompok heterogen”. 

Model pembelajaran kooperatif menurut Suprijono (2010) adalah semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. 

Dimana guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan dukungan tetapi tidak mengarahkan 

kelompok ke arah hasil yang sudah disiapkan. Semua anggotanya saling berinteraksi, saling 

mempengaruhi satu sama lain. Model pembelajaran kooperatif terdiri dari enam fase yaitu: 1) 

menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, 2) menyajikan informasi, 3) mengorganisir 

siswa ke dalam tim-tim belajar, 4) membantu kerja tim, 5) mengevaluasi, dan 6) pengakuan 

atau penghargaan. 

 

C. Model pembelajaran Discovery Learning 

Keefektifan suatu pembelajaran tidak terlepas dari metode atau model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru.Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model 

pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dan 

teknik pembelajaran. 
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Discovery learningmerupakan strategi pembelajaran yang menekankanpada penemuan 

konsep baru. Menurut Balim (2009) discovery learningmendorongsiswa untuk sampai pada 

kesimpulan berdasarkan kegiatan dan pengamatan merekasendiri. Keunggulan dari 

pembelajaran discovery learningyaitu siswa dapatberkembang dengan cepat sesuai dengan 

kemampuannya sendiri, pengetahuanbertahan lama dan mudah diingat, memperkuat konsep 

diri sehingga siswa lebih termotivasi dalam belajar, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis 

dalammerumuskan suatu masalah. 

Kekurangan dari metode discovery learningadalah: (a) Siswa harus adakesiapan mental 

untuk cara belajar ini; (b) Bila kelas terlalu besar penggunaanteknik ini akan kurang berhasil; 

(c) Bagi guru dan siswa yang sudah biasadengan perencanaan dan pengajaran tradisional 

mungkin akan sangat kecewabila diganti dengan teknik penemuan; (d) Kurang memberikan 

kesempatan bagisiswa untuk berfikir kreatif. (Roestiyah, 2012) 

 

D. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek dari tiga aspek penilaian kimia. 

Penilaian pada aspek pemahaman konsep ini bertujuan mengetahui sejauh mana siswa mampu 

menerima dan memahami konsep dasar kimia yang telah diterima siswa. 

Menurut Munir (2010), pemahaman adalah keadaan siswa yang mengetahui apa-apa yang 

disampaikan dan dapat menggunakan materi atau gagasan yang diberikan. Menurut 

Depdiknas (2006), pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam 

memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, efisien 

dan tepat. 

Indikator siswa yang memahami suatu konsep menurut Badan Standar Nasional 

Pendidikan dalam model penilaian kelas yaitu: a) menyatakan ulang sebuah konsep, b) 

mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, c) memberi 

contoh dan non contoh dari suatu konsep,               d) menyajikan konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematis, e) mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 

konsep, f) menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu, serta                           

g) mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 

E. Kemandirian Belajar Siswa 

Menurut Purnamasari (2014), pada proses pembelajaran harus mampu mengondisikan 

siswa untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru yang tidak diterima begitu saja 

dari penjelasan guru melainkan harus mampu membangun sendiri konsep dan prinsip yang 

dipelajari. Kondisi tersebut membutuhkan kemandirian belajar yang dapat terbentuk dari 

pembelajaran yang biasa dilakukan. 

Menurut Slavin dalam Hanum (2013), siswa yang mandiri (Self-regulated learner) adalah 

siswa yang mempunyai pengetahuan tentang strategi pembelajaran yang efektif dan 

bagaimana serta kapan menggunakannya, selain itu juga siswa yang mandiri termotivasi oleh 

pembelajaran itu sendiri, bukan hanya oleh nilai atau persetujuan orang lain dan mereka 

mampu bertahan pada tugas jangka panjang hingga tugas tersebut terselesaikan. 

 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran (mixed methods) dengan 

menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif secara bersamaan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu 

keadaan gejala menurut “apa adanya” pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2009). 
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Penelitian ini dilaksanakan di SMA El Mundo Jambi pada bulan februari tahun 2017. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas X, kondisi sekolah yang tidak memungkinkan untuk 

melakukan pembagian kelas disebabkan keterbatasan siswa. Berdasarkan keterangan keadaan 

siswa, maka subjek hanya satu kelas berjumlah 18 orang dan memiliki tingkat kecerdasan 

yang bervariasi.Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah desain kelompok tunggal 

dengan pretest dan postest disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1. 

 Desain penelitian (Ali M dan Asrori M, 2014) 
 Pretest Perlakuan Postest 

Kelas O1 X O2 

Keterangan : 

X = Model discovery learning 

 

Instrumen data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu tes dan non-

tes. Tes berupa seperangkat soal untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep, sedangkan 

non-tes berupa lembar observasi terhadap proses pembelajaran dan didukung angket 

kemandirian siswa. 

Data yang diperoleh dari hasil tes dan non-tes pada penelitian ini dianalisis secara 

deskriptif dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi 

dalam proses pembelajaran. Kegiatan analisis meliputi: 1) tingkat keterlaksanaan 

pembelajaran dan 2) tingkat keberhasilan kemampuan pemahaman konsep siswa. 

Analisis angket kemandirian siswa dalam belajar  menggunakan kriteria sebagai berikut: 

(Sugiyono, 2011)  
No Persentase Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

0 – 20 

21 – 40 

41 – 60 

61 – 80 

81 - 100 

Sangat lemah 

Lemah 

Cukup 

Kuat 

Sangat kuat 

 

HASIL PEMBAHASAN 

A. Hasil Keterlaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung menggunakan model pembelajaran discovery learning diperoleh hasil bahwa 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran sangat baik karena siswa menunjukkan hasil yang 

memuaskan, siswa terlibat aktif dan bersemangat dalam pembelajaran. Faktor kesiapan siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran sudah baik, siswa sudah terfokus  pada pembelajaran 

ketika itu, interaksi antar siswa dalam kelompok juga sudah baik hal ini didukung dengan 

kondisi kelas yang tidak terlalu padat. (18 orang) dan posisi tempat duduk fleksibel mudah 

berganti posisi untuk membentuk kelompok. Suasana belajar dapat dilihat dari gambar 

berikut: 

 

 
Gambar 1. Suasana pretest sebelum perlakuan 
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Gambar 2. Suasana praktikum 

 

 
Gambar 3. Suasana diskusi kelompok 

 

 
Gambar 4. Suasana posttest setelah perlakuan 

 

B. Pemahaman Konsep 

Pada awal  pembelajaran dilakukan pretest sebagai acuan kondisi awal siswa, setelah 

perlakuan dengan menggunakan model discovery learningdilakukan posttest.Data pretest dan 

postest setiap pertemuan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 5. Diagram data nilai pretest dan postest siswa 
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Gambar 6. Data selisih nilai pretest dan postest 

Pada pertemuan Iselisih nilai postest dan pretest adalah 39,17 sedangkan pertemuan II 

adalah 38,06. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan I selisih nilai pretest dan postest lebih 

besar dari pada pertemuan II, tetapi hasil persentase jumlah siswa di atas KKM lebih banyak 

dibandingkan pada pertemuan I yaitu sebesar 66,66 %. Hal ini menunjukkan bahwa model 

discovery learning dapat meningkatkan pemahaman konsep kimia siswa, terjadi peningkatan 

jumlah siswa yang memiliki nilai di atas KKM dibandingkan pada pertemuan I. Penggunaan 

model discovery learning dengan berulang akan meningkatkan pemahaman konsep siswa 

secara mandiri. Pada pembelajaran discovery learning siswa mampu menarik kesimpulan 

mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Kemampuan ini dikarenakan siswa tidak hanya 

menghafal tetapi siswa melakukan sendiri aktivitas pembelajaran pada saat praktikum 

sehingga siswa dapat mengkaitkan informasi-informasi yang didapat baik secara teoritis 

maupun praktiknya. 

C. Kemandirian Siswa dalam Belajar 

Kemandirian belajar siswa dianalisis melalui datahasil penyebaran angket diakhir 

pemberian perlakuan. Berdasarkan hasil analisis sebagai berikut: 

Tabel 1.  

Persentase tiap indikator kemandirian setelah dilakukan perlakuan. 
No Aspek % 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

Memiliki hasrat bersaing untuk 

maju demi kebaikan dirinya. 

Mampu mengambil keputusan dan 

inisiatif untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi. 

Memiliki kepercayaan diri dalam 

mengerjakan tugas-tugasnya. 

Bertanggung jawab terhadap apa 

yang dilakukannya. 

Mampu memutuskan atau 

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan 

orang lain. 

Adanya inisiatif pada kegiatan 

belajar. 

71,06 

 

 

68,06 

 

 

 

72,45 

 

 

 

62,96 

 

 

61,11 

 

 

62,73 

 

Kemandirian siswa dalam belajar dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman 

konsep, siswa aktif dalam menemukan sendiri dan memahami suatu konsep kimia. Seluruh 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa mendapat montoring dari guru untuk mencari dan 

menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Semua itu telah berjalan dengan 

baik, terlihat dari persentase penyebaran angket tiap-tiap indikator diatas 60%, yang 

mempunyai kriteria kuat (Sugiyono, 2011). Kemampuan siswa yang awalnya hanya 

menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ada di buku teks dapat menyelesaikan soal dan 

menyimpulkan materi dengan menggunakan kata-kata yang dirangkai sendiri, jawaban 
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menjadi meragam dari setiap siswa. Ini menandakan sifat mandiri ingin mencoba, mencari 

dan menemukan sendiri telah berkembang baik dalam diri siswa. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) pembelajaran discovery 

learning dapat meningkatan pemahaman konsep siswa di SMA El Mundo Jambi 2) 

pembelajaran discovery learningdapat mengefektifkan kemandirian belajar siswa di SMA El 

Mundo Jambi. 
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ABSTRACT 

The study was designed in experimental study with pretest and posttest 

planning design, and the number of population was 2 classes both are 

eleventh year students of science 3 (experiment) and eleventh year 

students of science 1 (control). The study aimed to find out students’ 

learning results of thermochemical at the eleventh year students of 

science trough the implementation of cooperative teaching model the 

giving question and getting answer. Data was collected through a 

written test (pre-test and post-test) , and the data were analyzed using t 

- test . The results showed that after use cooperative learning model 

giving question and getting answer, further improved the quality of 

learning outcomes . The results of the final data processing obtained 

tcalculated = 4.53 and ttable = 2.00 that indicates tcalculated> ttable which 

means showing an increase learning outcomes. Improved learning 

outcomes calculated by the formula N-gain, where the gain obtained 

N-gain learning outcomes chemistry of experiment class was 0.81 and 

categorized good, and control class was 0.67 and categorized middle. 

The writer concluded that the implementation of cooperative teaching 

model the giving question and getting answer improved students’ 

learning results of thermochemical at the eleventh year students of 

science at state senior high school 2 Bangkinang with good category 

 

Keywords: Giving Question and Getting Answer, Learning Results, Thermochemical  

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan upaya manusia untuk memperluas pengetahuan dalam rangka 

membentuk nilai, sikap dan perilaku manusia. Salah satu masalah yang dihadapi dunia 

pendidikan kita adalah lemahnya proses pembelajaran, dimana guru lebih mendominasi 

pembelajaran, hal ini bertentangan karena pembelajaran merupakan upaya untuk mendorong 

siswa agar berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar mengajar. 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses terjadinya interaksi timbal balik antara 

guru dan siswa melalui kegiatan belajar dan mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa, dengan adanya interaksi, maka diharapkan keikutsertaan siswa dalam 

kegiatan proses belajar mengajar akan lebih aktif. 

Mata pelajaran kimia termasuk mata pelajaran yang kurang disukai oleh siswa, banyak 

siswa yang beranggapan bahwa kimia merupakan pelajaran yang sulit dipahami dan 

membosankan. Kecendrungan yang sering ditemukan dilapangan adalah siswa yang sering 

menjawab pertanyaan guru hanya siswa yang pandai saja, siswa yang kurang pandai tidak 

berusaha menjawab dan tidak berani bertanya kepada guru, siswa juga sukar berkerjasama 

dengan temannya walaupun telah dianjurkan oleh guru. Keadaan tersebut mengurangi kualitas 

mailto:vickywahyudi2@gmail.com
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pembelajaran dan menyebabkan siswa kurang optimal dalam mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik, yang berakibat kepada nilai hasil belajar kimia siswa.  

Oleh karena itu perlu diterapkannya suatu model pembelajaran yang dapat merangsang 

siswa berpikir secara kritis dan aktif yang mampu melibatkan peran siswa secara keseluruhan 

sehingga nilai hasil belajar kimia siswa bisa meningkat, selain itu sumber informasi tidak 

hanya dari guru tetapi juga bisa diterima dari teman didalam kelas sehingga dapat 

meningkatkan peran dan keaktifan siswa dalam mempelajari ilmu terutama ilmu kimia. Salah 

satu model pembelajaran  yang melibatkan peran serta siswa adalah model pembelajaran 

kooperatif. Dalam model pembelajaran kooperatif lebih menitikberatkan pada proses belajar 

kelompok. Proses belajar dalam kelompok akan membantu siswa menemukan dan 

membangun sendiri pemahaman mereka tentang materi palajaran yang tidak ditemui pada 

metode konvensional. 

Salah satu  model pembelajaran kooperatif yang bisa digunakan adalah  Giving Question 

and Getting Answer (GQGA). Giving Question and Getting Answer (GQGA) adalah suatu 

model pembelajaran yang dikembangkan untuk melatih peserta didik memiliki kemampuan 

dan keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan.
33

 Dampak positif yang diharapkan 

timbul adalah siswa mampu mengatasi kesulitan belajar melalui kegiatan membaca, belajar, 

mencari dan memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk berbagi pengetahuan dan 

pengalaman, jadi siswa tidak  hanya berdiam diri dalam mendengarkan informasi dari guru, 

tapi siswa mampu menemukan sendiri pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan belajar. 

Kecerdasan lain yang diperoleh siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

GQGA yaitu siswa mampu untuk menemukan masalah dengan mendesain pertanyaan dan 

mampu untuk menjawab pertanyaan, hal tersebut sesuai dengan tujuan penerapan model 

pembelajaran kooperatif GQGA yaitu untuk mengecek pemahaman siswa sebagai dasar 

perbaikan proses belajar mengajar, membimbing para siswa untuk memperoleh kognitif 

maupun sosial, memberikan rasa senang pada siswa, merangsang dan meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, memotivasi siswa agar terlibat dalam interaksi dan mencapai 

tujuan pembelajaran. Kegiatan bertanya dan menjawab yang dilakukan oleh siswa mampu 

menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ada 

peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, salah satunya penelitian yang 

dilakukan oleh   Veranita Handayani (2013) dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif  Tipe Giving Question and Getting Answer (GQGA) Terhadap Hasil Belajar Pada 

Siswa Kelas V SD Negeri 02 Poncorejo”. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas 

eksperimen adalah 79,25 dan rata-rata kelas kontrol adalah 66,25. Dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan juga bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang berada di kelas eksperimen 

lebih tinggi dari pada hasil belajar siswa pada kelas kontrol dengan tingkat ketuntasan 

belajarnya (KKM) mencapai 80% siswa tuntas dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian di 

atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul pembelajaran giving question and 

getting answer untuk meningkatkan hasil belajar kimia sma 

 

KAJIAN LITERATUR 

A. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model kooperatif baik digunakan sebagai salah satu variasi model yang diterapkan kepada 

siswa agar dapat memperbaiki proses pembelajaran, dimana siswa dapat bekerja sama dalam 
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satu kelompok, metode kooperatif juga membuat siswa memiliki hubungan sosial yang baik 

dimana siswa berusaha menyelesaikan masalah bersama.  

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran kelompok yang 

memiliki aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa 

membentuk kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya untuk tujuan bersama. Dalam 

pembelajaran kooperatif siswa pandai mengajar siswa yang kurang pandai tanpa merasa 

dirugikan. Siswa yang kurang pandai dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan karena 

banyak teman yang membantu dalam memotivasinya. Siswa yang sebelumnya merasa 

bersikap pasif setelah menggunakan pembelajaran kooperatif  akan terpaksa berpartisipasi 

secara aktif agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya. 

Keunggulan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif  

 Keunggulan model pembelajaran kooperatif 

a) Melalui kooperatif siswa tidak terlalu bergantung pada guru, akan tetapi dapat menambah 

kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan 

belajar kepada siswa lain. 

b) Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata 

secara verbal dan membandingkannya dengan orang lain. 

c) Dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala 

keterbatasannya serta menerima segala perbedaan.  

d) Dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. 

e) Merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik 

sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa percaya diri, hubungan 

interpersonal yang positif dengan orang lain. 

 Kelemahan model pembelajaran kooperatif  

a) Penilaian dalam kooperatif didasarkan kelompok. Namun demikian, guru menyadari bahwa 

sebenarnya hasil prestasi yang diharapkan adalah prestasi individu siswa. 

b) Keberhasilan dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode 

waktu yang cukup panjang dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali 

penerapan. 

 

B. Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh sesorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang berubah secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan
34

. Menurut Djamrah dan Zain, hasil belajar 

adalah perubahan jiwa yang disebabkan masuknya kesan baru sehingga mempengaruhi 

tingkah laku seseorang yang terjadi setelah aktifitas belajar. 

Kriteria Keberhasilan Pengajaran 

 Kriteria dari sudut proses menekankan kepada pengajaran sebagai suatu proses haruslah 

merupakan interaksi dinamis sehingga siswa sebagai subjek yang belajar mampu 

mengembangkan potensinya melalui belajar sendiri, dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai 

secara efektif. 

 Kriteria ditinjau dari sudut hasil yang dicapainya 

C. Termokimia 

Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi, yaitu 

pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia. Karena dalam sebagian besar reaksi kimia 

selalu disertai dengan perubahan energi yang berwujud perubahan kalor, baik kalor yang 

dilepaskan maupun diserap. Kalor merupakan salah satu bentuk dari energi. James Prescott Joule 
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(1818-1889) merumuskan Asas Kekekalan Energi: “Energi  tidak dapat diciptakan maupun 

dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi yang 

lain”. 

Jadi, energi yang menyertai suatu reaksi kimia, ataupun proses fisika, hanya merupakan 

perpindahan atau perubahan bentuk energi. Untuk mempelajari perubahan kalor dari suatu 

proses perlu dikaji beberapa hal yang berhubungan dengan: 

 energi yang dimiliki oleh suatu zat 

 bagaimana energi tersebut berubah 

 bagaimana mengukur perubahan energi tersebut 

 bagaimana hubungan energi dengan struktur zat 

 

D. Model Pembelajaran Kooperatif Giving Question and Getting Answer 

Model Pembelajaran Kooperatif Giving Question And Getting Answer dikembangkan 

untuk melatih siswa memiliki kemampuan dan ketrampilan bertanya dan menjawab 

pertanyaan. Langkah-langkah metode pembelajaran ini adalah: 

a) Bagi siswa ke dalam kelompok kecil, 4 atau 5 orang. 

b) Bagikan dua potong kertas kepada tiap siswa, kertas satu merupakan kartu untuk bertanya dan 

kertas kedua kartu untuk menjawab. 

c) Kartu bertanya digunakan untuk ketika mengajukan pertanyaan, sebaliknya kartu menjawab 

digunakan untuk menjawab pertanyaan. 

d) Mulailah pembelajaran dengan pertanyaan. Pertanyaan bisa berasal dari peserta didik maupun 

guru. Jika pertanyaan berasal dari siswa, maka siswa diminta kartu yang betuliskan “kartu 

bertanya” 

e) Setelah pertanyaan diajukan, mintalah kepada peserta didik memberikan jawaban. Setiap 

peserta didik yang hendak menjawab diwajibkan menyerahkan kartu yang bertuliskan “kartu 

menjawab” sebelumnya peserta didik yang mau bertanya maka pertanyaannya dikumpulkan 

terlebih dahulu kepada guru. 

f) Pada sesi tanya jawab siswa dituntut untuk menghabiskan kartu-kartunya, dan apabila ada 

diantara mereka yang kartunya masih utuh dapat dikenakan hukuman. 

g) Terakhir guru membuat kesimpulan atas sesi tanya jawab tersebut. 

Adapun kelebihan Penerapan Model Pembelajaran Giving Questions And Getting Answer 

adalah: 

a) Suasana lebih menjadi aktif. 

b) Anak mendapat kesempatan baik secara individu maupun kelompok untuk menanyakan hal-

hal yang belum dimengerti. 

c) Guru dapat mengetahui penguasaan anak terhadap materi yang disampaikan. 

d) Mendorong anak untuk berani mengajukan pendapatnya.  

 

E. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Giving Question and Getting Answer  

Terhadap Hasil Belajar 

Pokok bahasan Termokimia merupakan salah satu pokok bahasan yang membutuhkan 

pemahaman yang baik, karena termokimia termasuk salah satu pokok bahasan dalam 

pelajaran kimia yang tergolong rumit. Materi termokimia tidak hanya berisi teori, tetapi juga 

mencakup perhitungan serta percobaan. Untuk itu, siswa perlu terlibat secara langsung dan 

aktif supaya mempermudah siswa dalam memahami pokok bahasan ini.  

Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya bahwa model pembelajaran kooperatif 

GQGA pada dasarnya adalah modifikasi dari metode tanya jawab. Tanya jawab merupakan 

salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Untuk itu, proses 

tanya jawab ini dapat diterapkan pada pokok bahasan apa saja, baik teori, perhitungan, 

maupun percobaan. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif GQGA, selain 
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dapat meningkatkan pemahaman siswa, juga dapat membantu siswa untuk mengingat materi 

yang telah disampaikan, sehingga prestasi belajar siswa juga dapat ditingkatkan. 

Hal demikian dapat membantu siswa yang lebih memahami dan termotivasi untuk 

menjawab bahkan bertanya, karena pada akhir sesi bagi siswa yang masih memiliki 2 potong 

kertas yaitu kertas bertanya dan kertas menjawab atau salah satu dari potong kertas tersebut, 

maka mereka diminta membuat resume atas proses tanya jawab yang sudah berlangsung. 

Sehingga dengan memakai Model Pembelajaran Kooperatif Giving Question and Getting 

Answer ini diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah dan akan 

dilakukan pembuktian. Berdasarkan uraian dari kerangka teoritis yang dikemukakan di atas, 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

:  Tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar kimia siswa melalui 

model pembelajaran Kooperatif Giving Question and Getting Answer pada pokok bahasan 

termokimia. 

:Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar kimia siswa melalui model 

pembelajaran Kooperatif Giving Question and Getting Answer  pada pokok bahasan 

termokimia. 

Jadi hipotesis pada penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif Giving 

Question and Getting Answer dapat meningkatkan hasil belajar kimia pada pokok bahasan 

termokimia siswa kelas XI SMAN 2 Bangkinang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap dua kelas, yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Dimana kelas eksperimen mendapat perlakuan model 

pembelajaran kooperatif Giving Question and Getting Answer sedangkan pada kelas kontrol 

tidak mendapat perlakuan model pembelajaran kooperatif Giving Question and Getting 

Answer. Kedua kelas terlebih dahulu diberikan pretest, kemudian diberikan postest setelah 

perlakuan dilakukan. Soal yang digunakan pada pretest dan postest sama dengan waktu 

pengerjaan yang sama pula. Selisih nilai pretest dan postest antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol merupakan data yang digunakan untuk melihat peningkatan prestasi belajar siswa 

setelah diadakan perlakuan.  

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA yang terdiri dari 4 kelas, yaitu 

kelas XI IPA
1
, XI IPA

2
, XI IPA

3
, XI IPA

4
 sedangkan sampelnya adalah dua kelas yang 

mempunyai kemampuan homogen yang ditentukan melalui uji homogenitas untuk penentuan 

kelas eksperimen (XI IPA3) dan kelas kontrol (IX IPA1). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan: 

a) Uji homogenitas, diberikan sebelum penelitian dilakukan. Uji ini dilakukan untuk melihat 

kesamaan kemampuan dasar antara dua kelas, dan soal yang diberikan adalah soal-soal 

tentang materi prasyarat yaitu materi mekanika kuantum. 

b) Pre-test, dilakukan sebelum penelitian dimulai. Nilai dari tes ini digunakan sebagai nilai pre-

test. Soal yang diberikan adalah soal tentang pokok bahasan termokimia. 

c) Pos-test, diberikan setelah penelitian selesai dilakukan untuk memperoleh hasil belajar siswa 

dilakukan penerapan model pembelajaran kooperatif Giving Question and Getting Answer. 

Hasil dari tes ini digunakan sebagai nilai pos-test. Soal yang diberikan adalah soal yang sama 

pada saat dilaksanakannya pre-test yaitu termokimia. 

d) Lembar Observasi adalah instrumen non tes yang digunakan untuk mengamati aktivitas guru 

dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hal yang menjadi fokus dalam 
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observasi adalah seluruh interaksi guru dan siswa, baik siswa dengan guru, sesama siswa 

maupun dengan masalah-masalah yang diberikan dalam bahan ajar. 

e) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber pada benda yang tertulis. 

Peneliti secara langsung dapat mengambil bahan dokumen yang sudah ada dan memperoleh 

data yang dibutuhkan, seperti sejarah sekolah, keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana 

yang ada disekolah. 

 

Teknik Analisis Data 

a) Analisis Soal 

Untuk memperoleh soal-soal tes yang baik sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini, 

maka diadakan uji coba terhadap siswa lain yang tidak terlibat dalam sampel penelitian ini. 

Soal-soal yang diujicobakan tersebut kemudian di analisis untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran (TK) dan daya pembeda (DP) soal. 

 Validitas Tes 

Validitas berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur secara tepat sesuatu yang 

ingin diukur.
35

 Validitas tes yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi 

(Content Validity). Suatu tes memiliki validitasi isi apabila telah mencerminkan indikator 

pembelajaran untuk masing-masing materi pembelajaran
36

. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh hasil tes yang valid, maka tes yang penulis gunakan dikonsultasikan dengan guru 

bidang studi kimia yang mengajar di kelas XI SMA  

 Realibilitas soal 

Reliabilitas soal merupakan ukuran yang menyatakan tingkat keajegan atau kekonstistenan 

suatu soal tes.
37

 Untuk menentukan reliabilitas tes dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan Single Test–Single Trial dengan menggunakan formula Spearman-Brown Model 

Gasal Genap dengan rumus:  

rb = 
38

 

 
 

 Tingkat kesukaran soal 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran 

(difficulty index). Rumus untuk mencari indeks kesukaran adalah: 

 
Indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut : 

0,00-0,20  :  sangat sukar 

0,21-0,40  :  sukar 

0,41-0,60  :  sedang 

0,61-0,80  :  mudah 

0,81-1,00  :  sangat mudah
 
 

 

 Daya pembeda soal 
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 Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hlm. 164. 
37

 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran,  Multi Press, Yogyakarta, 2008, hlm.180. 
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Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Untuk 

mengetahui daya pembeda soal digunakan rumus: 

 
 

b) Analisis Data Penelitian 

 Analisis data awal 

Pengujian homogenitas menggunakan Uji BARTLET, uji Bartlet digunakan apabila 

kelompok-kelompok yang dibandingkan mempunyai jumlah sampel yang tidak sama besar. 

Homogenitas varians diuji menggunakan rumus : 

 
   

 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji chi kuadrat. Rumus yang 

digunakan yaitu
39

:  

 
Adapun rumus untuk mencari  adalah: 

 
Dimana:  : jumlah frekuensi baris pada sel yang dicari 

 Uji Hipotesis 

Rumus uji t diatas juga digunakan untuk melihat perubahan hasil belajar antara nilai kelas 

kontrol dengan kelas eksperimen. Rumus uji-t yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 

uji-t satu pihak (1- α) karena varians sudah homogen. Rumus uji-t yang digunakan adalah 
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 Penentuan Nilai N-Gain 

Analisis data N-gain dilakukan untuk melihat peningkatan hasil belajar kimia siswa setelah 

penggunaan model pembelajaran kooperatif GQGA pada pokok bahasan termokimia. Hal ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan rumus uji gain sebagai berikut: 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji homogenitas 
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Dalam penelitian eksperimen ini dibutuhkan dua sampel yang memiliki kemampuan 

homogen. Oleh karena itu perlu dilakukan tes uji homogenitas dengan memberikan soal 

tentang pokok bahasan sebelumnya yaitu Mekanika Kuantum kepada kelas XI IPA yang 

terdiri dari limat kelas dan yang diuji empat kelas dari lima kelas. Uji homogenitas sampel 

diuji dengan menggunakan uji bartlet dan dilanjutkan dengan uji varians. Berdasarkan hasil 

analisis uji bartlet diperoleh nilai dengan nilai hitung  0,41 dan nilai tabel sebesar 7,82 dan 

didapat bahwa hitung < tabel (lampiran L). 

Setelah sampel dipilih dengan teknik random sampling dipilih kelas XI IPA 3 sebagai 

kelas eksperimen dan XI IPA 1 sebagai kelas kontrol dilanjutkan dengan menguji kesamaan 

dua varians. Uji ini dilakukan untuk melihat kedua kelompok sampel mempunyai varians 

yang sama dan didapat Fhitung = 1.07 dan nilai Ftabel = 1,82 dan didapat bahwa Fhitung < Ftabel,  

Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan dasar kedua kelas homogen, sehingga ketika 

dilakukan pembelajaran dengan metode yang berbeda pada kedua sampel apabila terjadi 

perbedaan peningkatan hasil belajar antara kedua sampel tersebut bukan karena perbedaan 

kemampuan dasar, namun karena penggunaan metode yang berbeda pada kedua sampel, yaitu 

model pembelajaran kooperatif Giving Question And Getting Answer 

pada kelas eksperimen dan metode konvensional pada kelas kontrol.  

Analisis Butir Soal 

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu perlu mengetahui soal tes yang 

digunakan sebagai instrumen tersebut baik atau tidak digunakan sebagai soal tes. Untuk itu, 

soal yang digunakan untuk pretes maupun postes harus diujikan terlebih dahulu dan kemudian 

dilakukan analisis butir soal. Hal ini untuk melihat kriteria validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembeda soal yang diinginkan sehingga baik digunakan sebagai 

instrumen dalam penelitian ini.  

Jumlah soal yang diujikan adalah sebanyak 32 soal dalam bentuk soal obyektif dan 

pengujian dilakukan di kelas XII IPA1 dengan jumlah siswa 34 anak. Analisis butir soal terdiri 

atas validitas soal, reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal dan daya pembeda soal. 

 Validitas soal 

Pada pengujian validitas soal, peneliti menggunakan validitas isi.  validitas isi soal dikatakan 

valid apabila isinya telah dapat mewakilli secara representatif terhadap keseluruhan materi 

atau bahan pelajaran yang seharusnya atau indikator. Berdasarkan hasil analisis peneliti, 

didapatkan bahwa 32 soal yang diujikan telah memenuhi atau sesuai dengan indikator, 

sehingga seluruh soal dinyatakan valid. 

 Reliabilitas soal 

Berdasarkan hasil analisis reliabilitas soal, maka diperoleh reliabilitas tes sebesar 0,67 dengan 

kriteria sedang.  

 Tingkat kesukaran soal 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah soal tersebut termasuk dalam soal yang 

memiliki kriteria sangat sukar hingga soal yang memiliki kriteria sangat mudah, dari hasil 

analisis uji tingkat kesukaran soal,  diketahui sebanyak 1 soal (3,12%) dengan kriteria sangat 

sukar, 4 soal (12,5%) dengan kriteria sukar, 10 soal (31,25%) dengan kriteria sedang, 6 soal 

(18,75%) dengan kriteria mudah, dan 11 soal (34,37%) dengan kriteria sangat mudah. Berikut 

diagram tingkat kesukaran soal 

 Daya pembeda soal 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah  soal tersebut termasuk dalam kriteria soal 

yang memiliki kriteria daya pembeda sangat jelek sampai soal yang memiliki kriteria daya 

pembeda sagat baik, selain itu pengujian ini juga bertujuan untuk mengetahui  kesanggupan 

soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu dengan siswa yang kurang prestasinya.  
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Gambar IV.5 Perbandingan Nilai Rata-rata LKS Kelas Eksperiemn dan Kelas Kontrol 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan analisis data yang disajikan 

pada bab VI, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kedua sampel memiliki kemampuan yang sama (homogen). Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji 

homogenitas yang mana X
2

hitung < X
2
tabel (0,412 < 7,82). 

2. Dalam penelitian ini, instrumen tes yang digunakan sudah memenuhi kriteria kelayakan. 

Instrumen tes yang dipakai untuk penelitian ini sudah memenuhi kriteria reabilitas, validitas, 

tingkat kesukaran dan daya beda yang baik. 

3. Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

terlihat dari nilai N-Gain yaitu 0.81 kategori tinggi dan 0.67 kategori sedang. 

4. Penerapan model pembelajaran kooperatif Giving Question And Getting Answer dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Termokimia dikelas XI IPA SMA 

Negeri 2 Bangkinang. 
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ABSTRAK 

In curriculum 2013, students are aimed to be active in the discussion 

and have particular basic knowladge to develop. To help them increase 

the activeness and comprehension, teacher make many variations in 

learning system, such a using of apropriate learning model. The aim of 

this journal is to know the influence of learning model and to know 

whether it is effective or not in Thermochemical learning. This journal 

is study literature by taking from seven related study by using many 

kinds of learning model in Thermochemical material from previous 

researcher. Based of the result in assembling Thermochemical model 

learning in some journal, it can be conclude that learning model based 

of problem solving assumed effective enough in chemical learning, 

especially in Thermochemical material.  

 

Keywords:Learning model, Learning achievement, Thermochemical. 

 

PENDAHULUAN 

Guru dalam proses belajar mengajar bukan hanya bisa menguasai materi, tetapi guru harus 

mampu menyampaikan materi kepada siswa agar dapat  memahami, menyerap dan menalar 

materi apa yang sedang diajarkan. Dalam kurikulum 2013, siswa diarahkan aktif dalam 

berdiskusi dan presentasi serta memiliki pengetahuan awal tertentu yang harus dibantu untuk 

berkembang. 

Salah satu indikator keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari 

prestasi belajar yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh siswa. 

Ketepatan dalam pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan oleh guru juga 

merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan 

belajar siswa. Guru dapat memvariasikan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Dengan demikian, diharapkan 

siswa merasa tertarik dan termotivasi serta pembelajaranpun tidak dikategorikan 

membosankan. 

Pembelajaran kimia dapat dikategorikan sulit karena konsep dalam kimia bersifat abstrak. 

Seringkali siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep kimia yang diajarkan, 

salah satunya terjadi pada pembelajaran materi Termokimia. Termokimia merupakan materi 

kimia yang membutuhkan hafalan, pemahaman konsep, rumus-rumus dan perhitungan 

matematika untuk menyelesaikan masalah pada soal yang diberikan. Siswa ditugaskan dapat 

menerapkan persamaan reaksi dan rumus Termokimia ke dalam soal yang bersifat hitungan. 

mailto:putrichem@gmail.com
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Berdasarkan jurnal-jurnal yang diambil sebagai bahan studi literatur bahwa alasan peneliti 

terdahulu penggunakan berbagai variasi model pembelajaran dalam materi Termokimia 

adalah guru di sekolah SMA masih menggunakan metode atau model belajar yang 

konvensional, dimana siswa hanya menerima informasi yang diberikan oleh guru, siswa 

kurang terlibat aktif dalam proses belajar mengajar dan interaksi antar siswa-guru kurang 

efektif yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi, kurangnya 

motivasi dan minat siswa dalam pembelajaran Termokimia sehingga banyak siswa 

mendapatkan nilai dibawah KKM. 

Triyanto, dkk. (2013) mengungkapkan bahwa hasil observasi dan wawancara yang telah 

dilakukannya terhadap guru kimia di SMA Negeri 8 Surakarta pada pertengahan bulan Juli 

2012 mengenai materi Termokimia, diketahui sebagian besar siswa masih mengalami 

kesulitan dalam materi Termokimia terutama pada konsep dan perhitungannya. Banyak siswa 

yang hanya sekedar menghapal, hal ini disebabkan tidak adanya variasi dalam pembelajaran. 

Pembelajaran menjadi tidak mengesankan dan siswa cenderung merasa bosan. 

Febri, dkk. (2013) juga melakukan penelitian berkaitan dengan upaya peningkatkan 

aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA-3 SMA Negeri 6 Surakarta dengan 

menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) pada materi 

Termokimia. Hasil observasi dan wawancara yang didapatnya yaitu; (1) prestasi belajar siswa 

yang rendah dibuktikan dengan banyak siswa yang belum mencapai KKM pada materi 

Termokimia; (2) aktivitas belajar siswa yang masih cukup rendah; (3) pembelajaran masih 

berpusat pada guru. 

Senada dengan itu, Enggar, dkk. (2016) dan Naning, dkk. (2016) melakukan penelitian 

pada sekolah yang sama yaitu SMA Negeri 1 Karanganyar. Dari hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan bahwa sekitar 40% nilai ulangan harian pada materi Termokimia 

siswa masih mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Hal 

ini disebabkan metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran masih bersifat 

konvensional dan diskusi informatif yang cenderung berpusat pada guru. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jurnal ini merupakan studi literatur dengan pengambilan data dari tujuh macam jurnal 

penelitian terkait dengan penggunaan model pembelajaran dalam materi Termokimia yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan telah diterbitkan.Kemudian data yang didapat 

dari sembilan jurnal dijadikan ke dalam satu jurnal yang akan membahas tentang pengaruh 

berbagai macam model pembelajaran yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu. 

Selanjutnya akan ditarik kesimpulan model pembelajaran yang efektif dan cocok ataupun  

yang kurang efektif digunakan dalam pembelajaran kimia pada materi Termokimia. 

 

PEMBAHASAN 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam penggunaanmodel  maupun metode 

pembelajaran serta perbandingan antar model pembelajaran memberikan hasil yang berbeda 

terhadap peningkatan prestasi belajar siswa pada materi Termokimia. Triyanto, dkk. (2013) 

melakukan penelitian dengan membandingkan metode pembelajaran Students Teams 

Achievement Division (STAD) dan Team Assisted Individualization (TAI) kemudian 

diperoleh bahwa penggunaan metode pembelajaran TAI memberikan  prestasi belajar yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembelajaran STAD terhadap prestasi belajar aspek 

kognitif siswa pada materi pokok Termokimia kelas XI SMA Negeri 8 Surakarta tahun ajaran 

2012/2013. Hal ini dapat diliat dari rangkuman hasil penelitian prestasi belajar yang disajikan 
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pada tabel 1, dimana eksperimen I merupakan kelas TAI sedangkan eksperimen II merupakan 

kelas STAD. 

Tabel 1 Rangkuman Hasil Penelitian PrestasiBelajar Aspek Kognitif 
Jenis 

Penilaian 

Eksperimen 

I 

Eksperimen 

II 

Pretest 

Kognitif 

23,7 22,5 

Posttest 

Kognitif 

58,5 46,9 

Selisih NilaiKognitif 34,8 24,4 

Triyanto, dkk. (2013) berpendapat bahwa adanya perbedaan nilai rata-rata prestasi belajar 

aspek kognitif diduga karena pada pembelajaran TAI terjadi diskusi kelompok yang kondusif. 

Hal ini karena dalam setiap kelompok terdapat seorang asisten yang bertugas sebagai ketua 

kelompok dan bertugas membantu teman-temannya untuk memahami materi, sedangkan 

dalam metode pembelajaran STAD, diskusi kelompok kurang efektif, karena tidak adanya 

siswa yang memimpin diskusi. 

Penelitian tentang upaya peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa juga telah 

dilakukan oleh Febri, dkk. (2013). Dari penelitiannya menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) pada materi Termokimia terhadap siswa kelas XI IPA-3 

SMA Negeri 6 Surakarta yang merupakan penelitian tindakan kelas, didapat hasil analisis data 

yang menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas siswa selama proses belajar mengajar 

berlangsung yang dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Analisis untuk Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Termokimia. 
Aspek Siklus I 

(%) 

Siklus II 

(%) 

Oral activities 60,71 75,00 

Visual activities 76,57 96,43 

Listening activities 78,57 92,86 

Writing activities 75,00 94,64 

Selain aktivitas siswa yang mengalami peningkatan, prestasi belajar siswa juga mengalami 

peningkatan. Hasil belajar kognitif meningkat dari ketuntasan yang semula sebesar 46,43% 

menjadi 71,43% (13 menjadi 20 dari 28 siswa). 

Enggar, dkk.(2016) dan Naning, dkk. (2016) melakukan penelitian pada sekolah yang 

sama yaitu SMA Negeri 1 Karanganyar. Enggar, dkk. (2016) menggunakan model Project 

Based Learning (PjBL) dan Problem Based Learning (PBL) dalam penelitiannya terhadap 

prestasi belajar siswa, sementara Naning, dkk. (2016) menggunakan model pembelajaran 

Problem Solving dan Problem Posing terhadap hasil belajar siswa. 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Penelitian Prestasi Belajar Kalorimetri 
Uraian PjBL PBL 

Rata-rata posttest 2,90 2,81 

Rata-rata sikap 3,46 3,37 

Rata-rata keterampilan 3,35 3,19 

Dari data hasil penelitian yang dilakukan Enggar, dkk. (2016), didapat bahwa nilai kelas 

eksperimen PjBL lebih tinggi dalam tiga aspek penilaian daripada kelas eksperimen PBL. 

Namun, dalam pembelajaran model PjBL memiliki kelemahan terhadap waktu pengerjaannya. 

Beberapa siswa kurang efisien dalam pengetahuannya. Siswa lebih cenderung fokus pada 

proses pembuatan kalorimeter tanpa mengkaitkan dengan konsep penentuan perubahan 

entalpi. Pada kelas PBL siswa dituntut membangun pengetahuan melalui praktikumdan 

diskusi kelompok menyelesaikan masalah berdasarkan hasil pengamatan dan mengkaitkannya 

dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Naning, dkk. (2016) terhadap dua model yang telah 

digunakannya, didapat bahwa penggunaan model Problem Solving lebih efektif dalam hasil 
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belajar siswa dalam tiga aspek penilaian dibandingkan Problem Posing. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 4. 

Tabel 4. Deskripsi Data Penelitian 
Aspek 

Penilaian 

Problem 

Solving 

Problem 

Posing 

Pengetahuan 3,15 2,90 

Sikap 3,29 3,17 

Keterampilan 3.28 3,35 

Menurut Naning, dkk. (2016) dalam penelitiannya, pada pembelajaran termokimia 

menggunakan model Problem Solving, siswa didorong untuk mencari dan memecahkan suatu 

masalah yang diberikan guru didasarkan pada pengetahuan, pemahaman dan keterampilan 

yang telah dimiliki sebelumnya dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Pada kelas 

Problem Posing siswa melakukan diskusi untuk membuat soal dan memecahkan masalah 

yang diberikan kelompok lain. 

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan Dian, dkk.(2016) dengan membandingkan model 

pembelajaran Inquiry Based Learning (IBL) dan Problem Based Learning (PBL) dalam 

kemampuan matematika pada materi Termokimia diperoleh data hasil belajar yang meliputi 

aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan serta data hasil tes kemampuan matematika yang 

selanjutnya dibagi menjadi kemampuan matematika tinggi (KMT) dan kemampuan 

matematika rendah (KMR).Data hasil tes aspek pengetahuan berupa soal pilihan ganda materi 

Termokimia, untuk aspek sikap diperoleh dari angket, observasi dan jurnal guru yang 

diperoleh dari modus, serta nilai optimum untuk aspek keterampilan siswa yang diperoleh dari 

observasi, praktik, dan laporan. Kelas XI MIA 1 menggunakan model pembelajaran IBL 

sedangkan kelas XI MIA 3 menggunakan model pembelajaran PBL. Data yang diperoleh 

meliputi rerata tiap aspek yang disajikan dalam tabel 5. 

 

Tabel 5. Nilai Rerata Tiap Aspek 
Nilai rerata IBL PBL 

Sikap 3,47 3,54 

Pengetahuan 3,08 3,11 

Keterampilan 3,47 3,31 

Dari data diatas, dapat dikatakan tidak adanya perbedaan prestasi belajar siswa yang 

segnifikan terhadap penggunaan model IBL dan PBL pada aspek sikap dan pengetahuan, 

namun terdapat perbedaan prestasi belajar yang cukup tinggi pada aspek keterampilan siswa. 

 

Tabel 6. Uji Hipotesis Aspek Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan Kemampuan Matematika 
source Sig. 

Sikap 

Sig. 

Pengetahuan 

Sig. 

Keterampilan 

Model 

PBL & IBL 

0,568 > 0,05 0,591 > 0,05 0,021 < 0,05 

Kemampuan 

Matematika 

0,423 > 0,05 0,318 > 0,05 0,196 > 0,05 

Model* 

Kemampuan Matematik 

0,826 > 0,05 0,661 > 0,05 0,230 > 0,05 

 

Pada tabel 6, nilai signifikansi untuk aspek sikap dan pengetahuan yang diperoleh lebih 

besar daripada nilai signifikansi penelitian yaitu 0,05 sehingga Ho (Tidak ada perbedaan 

prestasi belajar antar kelas IBL dan PBL) diterima, namun pada aspek keterampilan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 sehingga Ho ditolak maka terdapat perbedaan prestasi belajar 

pada aspek keterampilan dengan menggunakan model pembelajaran IBL dan PBL. 

Hasil analisis statistik untuk perbedaan kemampuan matematik siswa menunjukkan 

ketiga aspek mempunyai nilai signifikansi penelitian yaitu >0,05 sehingga Ho (Tidak ada 
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perbedaan prestasi belajar antara kemampuan matematik tinggi dan rendah) diterima. Pada 

interaksi antara model dengan kemampuan matematik pada ketiga aspek diperoleh nilai 

signifikansi penelitian >0,05 sehingga disimpulkan tidak ada interaksi antara model 

pembelajaran IBL dan model pembelajaran PBLdengan kemampuan matematika terhadap 

prestasi belajar siswa. Dalam penelitian yang telah dibahas di atas bahwa tes kemampuan 

matematika yang diujikan hanya tes kemampuan matematika operasi sederhana, sedangkan 

dalam materi Termokimia penyelesaian operasi angka sangat kompleks sehingga siswa selain 

dapat menggunakan operasi matematik dengan baik tetapi juga harus ada pengintegrasian 

secara konseptual. 

Begitu pula yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna, dkk.(2016) 

dalam jurnalnya tentang perbandingan model pembelajaran Teams Games Tournaments 

(TGT) dan Students Teams Achievement Divisions (STAD) terhadap hasil belajar siswa pada 

materi Termokimia ditinjau dari motivasi menunjukkan adanya perbedaan penggunaan kedua 

model pembelajaran tersebut.Data yang diperoleh dalam penelitian adalah nilai motivasi 

belajar kimia dan prestasi belajar siswa pada materi Termokimia yang. 

 
Gambar 1.Histogram Perbandingan Distribusi Frekuensi Nilai Motivasi Belajar Kimia 

antara Kelas TGT dan Kelas STAD. 

 

Gambar 1 menunjukkan histogram perbandingan distribusi frekuensi nilai motivasi 

belajar. Pada kelas TGT, nilai tertinggi motivasi belajar kimia siswa adalah 96,5 dengan 

frekuensi 4 dan nilai terendah adalah 55,5 dengan frekuensi 8. Sedangkan pada kelas STAD, 

nilai tertinggi motivasi belajar kimia siswa adalah 96,5 dengan frekuensi 2 dan nilai terendah 

adalah 55,5 dengan frekuensi 8. 

 
Gambar 2.Histogram Perbandingan Nilai Ranah Kognitif Kelas TGT dan Kelas STAD. 

 

Gambar 2 menunjukkan histogram perbandingan distribusi frekuensi nilai prestasi ranah 

kognitif. Pada kelas TGT, nilai tertinggi prestasi ranah kognitif siswa adalah 97,5 dengan 

frekuensi 3 dan nilai terendah adalah 61,5 dengan frekuensi 2. Sedangkan pada kelas STAD, 

nilai tertinggi prestasi kognitif siswa adalah 97,5 dengan frekuensi 1 dan nilai terendah adalah 

61,5 dengan frekuensi 5. 

Berdasarkan data frekuensi yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa 

penggunaan model pembelajaran TGT memberikan hasil prestasi belajar ranah kognitif yang 

lebih baik daripada model STAD. Siswa yang memiliki frekuensi motivasi tinggi memiliki 

prestasi belajar yang tinggi pula. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ninik, dkk. (2016) menggunakan model 

pembelajaran Inquiry Terbimbing (IT) dan Inquiry Bebas Termodifikasi (IBT). 

 

Tabel 7. Rangkuman Hasil Penelitian Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (KBTT) dan 

HasilBelajar. 
Uraian IT IBT 

KBTT 2,92 2,87 

Sikap 3,32 3,42 

Keterampilan 3,73 3,81 

 

Berdasarkan data dari tabel yang dipaparkan terlihat bahw kelas IT memiliki nilai KBTT 

lebih tinggi dibandingkan kelas IBT. Sementara dari segi aspek sikap dan keterampilan, kelas 

IBL lebih efektif penggunaannya dibandingkan kelas IT. Hal ini dapat dilihat dari nilai tang 

didapat berdasarkan tabel 7. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nining, dkk. (2016) pada penggunaan model IT, 

siswa diberikan kesempatan untuk dapat membangun pengetahuan sendiri dengan 

berdasarkan rumusan masalah, merumuskan hipotesis, merancang dan mengolah data yang 

mereka dapatkan dari berbagai sumber sampai kepembuatan kesimpulan dengan arahan yang 

diberikan oleh guru, sedangkan pada penggunaan model IBT siswa diberi kesempatan seluas-

luasnya dalam pengembangan pengetahuan siswa sendiri, tetapi masalah tetap berasal dari 

guru. Dalam IBT guru hanya bertugas membantu siswa apabila terdapat kesulitan. 

Dari berbagai macam data hasil penelitian ketujuh jurnal yang digunakan sebagai bahan 

studi literatur, bahwa menurut penulis model yang cukup cocok dan efektif dalam 

pembelajaran Termokimia adalah model yang berbasis pemecahan masalah yang dilengkapi 

proses penyelidikan. Adapun tahapan yang telah dirumuskan oleh penulis sebagai berikut: (1) 

Perumusan masalah. Dalam pembuatan masalah, sebaiknya masalah guru yang menentukan 

karena bagi siswa yang memiliki daya pikir yang tidak terlalu tinggi akan mengalami 

kesulitan dan membuat masalah secara umum, sementara siswa yang memiliki daya pikir 

yang cukup tinggi bisa saja terjadi miskonsepsi karena berangkapan apa yang dibuatnya 

adalah benar tanpa adanya bimbingan atau pengarahan masalah dari guru; (2) Membuat 

hipotesis atau dugaan sementara. Sebelum siswa mencari informasi lain untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan oleh guru, siswa harus mampu menafsirkan atau mengkonsep 

jawaban sementara yang berkaitan dengan pengetahuan awal yang dimilikinya; (3) 

Mengumpulkan informasi yang didapat dalam pemecahan masalah; (4) Mengkaitkan hipotesis 

atau dugaan sementara yang telah dibuatnya berdasarkan pengetahuan awal dengan informasi 

yang telah didapatkannya dari berbagai sumber; (5) Memberikan jawaban atas permasalah 

tersebut; (6) Menyimpulkan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian dari jurnal yang diambil sebagai bahan studi 

literatur, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model berbasis pemecahan masalah akan 

lebih afektif digunakan dalam pembelajaran kimia pada materi Termokimia. Dilihat dari hasil 

yang diperoleh oleh peneliti terdahulu di dalam jurnalnya penggunaan model pemecahan 

masalah lebih memotivasi siswa dalam meningkatkan pemahaman terhadap konsep dan 

membantu peningkatan terhadap prestasi belajar siswa. Akan tetapi siswa tetap dalam 

bimbingan dan pengarahan oleh guru. Masalah yang harus dipecahkanpun berasal dari guru. 
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Jika guru terlalu membebaskan siswa dalam pembuatan masalah ataupun memecahkan 

masalah sendiri, siswa akan mengalami miskonsepsi dalam pengerjaannya.  
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ABSTRACT 

The development of innovative chemistry learning material with 

scientific approach to meet standard learning resources to improve 

students competence as required by the Indonesian National 

Qualifications Framework (KKNI) curriculum is explained in this 

research. Students with low competence in analytical chemistry 

become a problem for chemists and need to be overcomed by the use of 

standard and good quality learning resources. The aim of this research 

is to develop a package of standard chemistry learning material in 

scientific approach on Acid-Base Titration topic to improve students 

competence on Analytical Chemistry. The research is carried out 

through the integration of scientific approach such as problem based 

learning, laboratory works, mini projects, and learning media in to the 

Acid-Base Titration topic, to make learning activities becomes 

contextual. The results showed that standard learning material with 

scientific approach has been developed well in standard mode. It has 

been implemented as learning media in the teaching of titration. 

Students achievement in experimental class, that was the class given an 

innovative learning material, is found better than that in control class, 

that was the class with conventional teaching. The developed learning 

material has proven to be effective to improve students competence in 

analytical chemistry. 

 

Keywords: Learning Material, Innovation, Scientific Approach, Contextual Teaching 

 

PENDAHULUAN 

Implementasi kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di 

Universitas Negeri Medan (UNIMED) telah membawa perubahan dalam sistem pembelajaran 

untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Dengan demikian diperlukan pembelajaran yang 

mengikuti kemajuan teknologi terkini menggunakan bahan ajar inovatif berbasis pendekatan 

saintifik. Bahan ajar inovatif dengan pendekatan saintifik sangat diperlukan untuk membantu 

mahasiswa di dalam pembelajaran dalam pencapaian kompetensi, yaitu memuat materi kimia 

yang lengkap dan tuntas, sistematik, mudah dimengerti, menarik, inovatif dan interaktif yang 

relevan pada setiap materi kuliah. Permasalahan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi sering 

dibahas terutama belum tercapainya mutu merata di Indonesia walau telah menggunakan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai pedoman. Peningkatan kualitas pendidikan harus 

selalu dilakukan secara terus menerus, baik secara konvensional maupun melalui inovasi 
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untuk mengantisipasi perubahan yang akan dialami mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja 

dan sebagai calon pemimpin. Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui 

pengadaan bahan ajar bermutu (Hosler dan Boomer, 2011). Bahan ajar yang baik harus 

mampu menyajikan materi pelajaran sesuai tuntutan kurikulum mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi terkini, serta menjembatani pembelajaran agar kompetensi dapat 

tercapai. Bahan ajar yang baik harus mampu menyempurnakan pola pikir peserta didik yang 

berpusat pada peserta didik (Situmorang, dkk, 2015). Bahan ajar yang baik sangat efektif 

digunakan sebagai media pembelajaran karena berfungsi sebagai alat komunikasi dalam 

membawa informasi akurat dari sumber belajar kepada pembelajar (Silitonga dan Situmorang, 

2009). Pengadaan bahan ajar yang bermutu menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan 

mutu pendidikan guna memacu lulusan yang kompeten dan berkualitas (Lee, dkk., 2010). 

Kimia Analitik merupakan mata kulih wajib di Jurusan Kimia di berbagai Perguruan 

Tinggi. Mahasiswa cenderung mengalami kesulitan mempelajari Kimia Analitik sehingga 

kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan) tidak tercapai (Situmorang, 2013). 

Ketidaktercapaian kompetensi yang diinginkan bagi mahasiswa disebabkan oleh penyajian 

materi kimia yang cenderung menghafal, materi kuliah membosankan dan kurang inovatif, 

sehingga mahasiswa tidak menguasai konsep-konsep dasar kimia, dan belajar kimia menjadi 

“tidak menantang” (Situmorang dan Sinaga, 2006). Keterbatasan ketersediaan bahan ajar 

inovatif dan interaktif sesuai tuntutan kurikulum membuat mahasiswa tidak termotivasi 

belajar, sementara pengetahuan dasar materi Kimia Analitik sangat diperlukan dalam karirnya 

sebagai kimiawan setelah menyelesaikan studi.  

Strategi pembelajaran melalui pendekatan saintifik menjadi salah satu pilihan yang 

tepat dalam pengembangan suatu bahan ajar yang kreatif dan inovatif. Proses pembelajaran  

dengan menggunakan pendekatan saintifik menjadikan peserta didik lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga mampu membangun  pengetahuan dan keterampilannya 

melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan di lapangan melalui pemahaman 

kontekstual. Selain itu, melalui pembelajaran berbasis saintifik, peserta didik juga didorong 

lebih mampu dalam mengobservasi, bertanya, bernalar, mengkomunikasikan atau 

mempresentasikan hal-hal yang dipelajari dari fenomena alam ataupun pengalaman langsung 

(Kemendikbud, 2013). Rancangan sistem pembelajaran berbasis pendekatan saintifik juga 

sangat perlu memadukan model-model pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas 

teknologi berkembang sebagai media atau alat bantu.  Model pembelajaran didesain secara  

interaktif, inspiratif, inovatif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi peserta didik 

berpartisipasi secara aktif dan mandiri (Perbawaningsih, 2005). Bentuk pendekatan saintifik 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran saintifik diantaranya melalui kegiatan 

pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning). Dalam proses pembelajaran sains, 

selain diperlukan teori-teori yang cukup, juga perlu menyajikan contoh-contoh pemecahan 

masalah dan proyek nyata dengan memanfaatkan strategi belajar yang berkaitan dengan 

pengalaman (kontekstual) dalam  kehidupan sehari-hari (Purnawan, 2007). Konsep 

pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual juga sangat efektif bila didukung dengan 

adanya kegiatan eksperimen langsung di laboratorium. Hal ini akan mampu mendukung dan 

mengarahkan paradigma belajar peserta didik ke arah  penyelidikan (inquiry), penemuan dan 

penciptaan secara langsung sehingga proses pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna.  

Penyusunan dan pengembangan suatu bahan ajar inovatif merupakan tuntutan yang 

sangat penting bagi setiap pendidik sebagai kontribusi terhadap keberhasilan proses 

pembelajaran. Bahan ajar yang dikembangkan  harus memuat isi ataupun substansi dari setiap 

aspek kompetensi yang diharapkan,yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Pengembangan bahan ajar inovatif dilakukan menggunakan pendekatan saintifik. Nur (2011) 

menjelaskan pendekatan saintifik sebagai pendekatan pembelajaran dimana peserta didik 

diajak untuk melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran 
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melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan dalam 

melakukan penyelidikan ilmiah. Rancangan pembelajaran saintifik dapat diintegrasi dengan 

berbagai model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, kontekstual dan 

pendekatan laboratorium. Integrasi media teknologi dalam pengembangan bahan ajar inovatif 

juga sangat memberi pengaruh positif terhadap keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Para 

calon pendidik diharapkan memiliki kompetensi dan kecakapan dalam menggunakan 

teknologi untuk menunjang efektivitas dan keberhasilan suatu proses pembelajaran (Cheng & 

Chou, 2014). Contoh pemanfaatan media teknologi berkembang yang menjadi trend saat ini 

adalah penggunaan jaringan web yang didesain khusus agar dapat diakses langsung oleh 

peserta didik secara online (Hartono, 2008). Desain pengajaran berbantuan web juga telah 

banyak dikembangkan oleh para peneliti terdahulu, seperti Chang, dkk., (2006); Capus, dkk.,  

(2006); Liu, (2005). Rancangan pembelajaran yang dikembangkan mampu memotivasi 

mahasiswa lebih aktif  belajar di luar kelas. Situmorang, dkk (2015), juga menyatakan bahwa 

bahan ajar kimia kreatif berbasis multimedia mampu memberikan hasil belajar yang lebih 

tinggi karena dapat memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri.  

Salah satu usaha yang perlu mendapat perhatian adalah melakukan pengembangan 

bahan ajar kimia inovatif berbasis pendekatan saintifik untuk pengajaran Kimia Analitik. 

Inovasi pembelajaran yang dituangkan di dalam isi buku ajar sangat penting bagi pebelajar 

karena dapat memfasilitasi belajar lebih cepat, peningkatan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran menuju pembaharuan. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan inovasi 

bahan ajar berbasis saitifik dalam memenuhi sumber belajar berkualitas bagi mahasiswa 

sesuai tuntutan kurikulum berorientasi KKNI. Pembelajaran berbasis saintifik sangat tepat 

dilakukan melalui mata kuliah Kimia Analitik dengan memilih pokok bahasan titrasi asam 

basa sebagai model. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar kimia 

inovatif berbasis pendekatan saintifik untuk pengajaran titrasi asam basa. Pengembangan 

bahan ajar inovatif dilakukan dengan mengintegrasi model pembelajaran berbasis proyek, 

kontekstual, dan juga pendekatan laboratorium. Bahan ajar hasil pengembangan juga 

dilengkapi dengan multimedia berupa gambar dan video animasi yang dapat diinterface secara 

offline dan juga online. Bahan ajar hasil pengembangan selanjutnya dikemas dalam bentuk 

hard copy dan elektronik untuk diimplementasikan dalam pembelajaran guna meningkatkan 

kompetensi mahasiswa pada pengajaran titrasi asam basa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian pengembangan bahan ajar kimia inovatif berbasis pendekatan saintifik pada 

materi titrasi asam basa menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and 

development). Metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

efektivitas produk tersebut (Sugiyono, 2010). Pengembangan dilakukan untuk menghasilkan 

bahan ajar kimia inovatif berbasis pendekatan saintifik bagi mahasiswa semester III Jurusan 

Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan. Bahan ajar kimia inovatif didesain dengan 

menginovasi model pembelajaran berbasis proyek, kontekstual, dan juga pendekatan 

laboratorium untuk setiap sub pokok bahasan yang relevan. Bahan ajar juga dilengkapi 

dengan multimedia berupa gambar dan video animasi serta disajikan dalam bentuk offline dan 

online menggunakan jaringan web. Bahan ajar hasil pengembangan selanjutnya dikemas 

dalam bentuk hard copy dan juga elektronik dan distandarisasi berdasarkan kriteria Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang telah dimodifikasi. Implementasi pengembangan 

bahan ajar kimia inovatif dalam pembelajaran dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

kompetensi mahasiswa pada pengajaran titrasi asam basa. Peningkatan motivasi belajar 
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mahasiswa dalam menggunakan bahan ajar  kimia inovatif yang dikembangkan juga 

dipelajari. Secara umum, gambaran penelitian diringkas pada skema Gambar 1. 

 
 

Gambar 1. Prosedur penelitian pengembangan bahan ajar kimia inovatif berbasis pendekatan 

saintifik untuk pengajaran Titrasi Asam Basa. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, 

yaitu : (1) Format analisis kebutuhan bahan ajar  yang bertujuan untuk mengetahui komponen 

materi titrasi asam basa yang akan dikembangkan. Data yang akan diperoleh berupa hasil 

analisis terhadap 3 buah buku ajar Kimia Analitik Dasar dalam bentuk cetak maupun 

elektronik. (2) Format rancangan pengembangan bahan ajar. Data  yang akan diperoleh 

berupa hasil observasi kegiatan pembelajaran titrasi asam basa dan angket analisis kegiatan 

pembelajaran titrasi asam basa yang diberikan kepada dosen dan mahasiswa. (3) Angket 

standar kelayakan bahan ajar yang dikembangkan untuk mengetahui apakah bahan ajar yang 

dikembangkan layak untuk digunakan. (4) Angket standard kelayakan bahan ajar disusun 

berdasarkan pendekatan saintifik dan juga harus memenuhi kriteria BSNP. (5)  Tes uraian 

objektif untuk mengetahui peningkatan hasil belajar  mahasiswa. Tes uraian objektif yang 

digunakan mengacu pada indikator capaian hasil pembelajaran yang akan dicapai. Instrumen  

soal yang akan digunakan sudah harus divalidkan terlebih dahulu. (6) Angket motivasi 

digunakan untuk mengetahui apakah penggunaan bahan ajar inovatif yang dikembangkan 

dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Instrumen yang digunakan juga harus 

divalidkan terlebih dahulu oleh dosen ahli. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pengembangan Bahan Ajar Kimia Inovatif 

Pengembangan bahan ajar titrasi asam basa berbasis pendekatan saintifik telah 

dilakukan dengan menginovasi model pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual disertai 

dengan kegiatan eksperimen di laboratorium. Urutan materi kimia untuk Pokok Bahasan 

Titrasi Asam-Basa disusun menjadi 7 Sub Pokok Bahasan, yaitu (1) Pengantar Titrasi Asam 

Basa, (2) Titrasi Asam Kuat dengan Basa Kuat, (3) Titrasi Asam Lemah dengan Basa Kuat, 

(4) Titrasi Asam Kuat dengan Basa Lemah, (5) Titrasi Campuran Asam atau Basa dengan 

Kekuatan Berbeda, (6) Indikator Asam-Basa, dan (7) Penyediaan dan Standarisasi Larutan 

Standar (Pentiter). Masing-masing Sub Pokok Bahasan dikembangkan menjadi lengkap yang 

disertai dengan inovasi bahan ajar melalui pendekatan saintifik sesuai kurikulum FMIPA 

berbasis KKNI. Selanjutnya bahan ajar dikemas secara offline dalam bentuk hard copy  dan 

secara online  dalam bentuk web-blog. Tampilan bahan ajar web-blog dikemas dan 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, yang meliputi cover desain, suara, serta 
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video pembelajaran. Di dalam web blog tersebut juga terdapat bagian-bagian yang sama 

seperti pada hard copy yang dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam menggunakan 

bahan ajar, seperti penjelasan tentang capaian pembelajaran yang harus dicapai, peta konsep, 

video-video animasi terkait konsep analisa titrasi asam basa, kegiatan proyek mahasiswa, 

kegiatan ilmiah di laboratorium, rangkuman dan glosarium, indeks, daftar pustaka, tabel 

periodik unsur, kuis interaktif dan soal uji kompetensi, serta kolom penilaian tersendiri untuk 

setiap tugas proyek mahasiswa. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk menjadikan bahan 

ajar berbasis kontekstual sehingga bahan ajar sesuai untuk dipergunakan pada mahasiswa 

pada kuliah bersama. Pengembangan dan inovasi bahan ajar dirangkum pada Tabel 1. 

Bahan ajar diinovasi melalui pendekatan saintifik yang menghubungkan prinsip titrasi 

asam-basa di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik dikemas dengan baik agar lebih mudah dipergunakan dalam pembelajaran oleh 

mahasiswa, sehingga dapat membantu mahasiswa belajar dengan madiri dan membantu 

mempermudah mahasiswa untuk menguasai materi Titrasi Asam-Basa. Pengembangan 

dilakukan terhadap bahan ajar yang digunakan oleh mahasiswa dengan merujuk hasil analisis 

dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Bahan ajar dikembangkan untuk 

menghasilkan sesuatu yang berbeda yang mampu merangsang motivasi belajar mahasiswa 

dengan mengacu kepada pendekatan-pendekatan ilmiah. Dengan demikian dikembangkanlah 

sebuah bahan ajar yang kreatif dan inovatif berbasis pendekatan saintifik. Bahan ajar kimia 

inovatif ini menginovasi berbagai model pembelajaran seperti model pembelajaran berbasis 

proyek dan kontekstual, pendekatan laboratorium, dan juga  media teknologi berkembang 

sehingga dapat disajikan dalam bentuk offline berupa hard copy dan juga secara online dalam 

bentuk web-blog.  

Pengembangan bahan ajar Kimia Analitik Inovatif berbasis Pendekatan Saintifik pada 

materi Titrasi Asam Basa dilakukan berdasarkan teori pengembangan Borg and Gall. Langkah 

awal adalah dengan melakukan analisis kebutuhan bahan ajar titrasi asam basa. Tahap ini 

dilakukan melalui observasi terhadap dosen kimia terkait kegiatan pembelajaran materi titrasi 

asam basa yang telah berlangsung selama ini dan juga terhadap buku pegangan mahasiswa 

yang digunakan. Hasil analisis kemudian disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan 

yang diharapkan sesuai jenjang kualifikasi kurikulum berorientasi KKNI. 

Tabel 1. 

Deskripsi komponen pengembangan bahan ajar inovasi pembelajaran inovatif berbasis 

saintifik pada pengajaran Titrasi Asam Basa sesuai tuntutan kurikulum KKNI 

No Sub Pokok 

Bahasan 
Pengembangan Bahan Ajar Yang Dilakukan 

1 Pengantar 

Titrasi Asam 

Basa 

Pengayaan  materi ajar Titrasi Asam Basa yang dimulai dari 

pengertian Larutan Asam Basa yang dipergunakan dalam titrasi. 

Selanjutnya dilakukan inovasi melalui integrasi pembelajaran 

berbasis saintifik yang kontekstual tentang Titrasi Asam Basa. 

Dalam pendahuluan diberikan pengantar tentang kasus yang 

berbubungan dengan pentingnya Titrasi Asam Basa, setting 

media powerpoint dan video dalam  media flash, hyperlink  pada 

website yang relevan. Penyusunan materi ajar dalam bentuk hard 

copy dan e-book. 

2 Titrasi Asam 

Kuat dengan 

Basa Kuat 

Pengayaan  materi ajar Titrasi Asam Kuat dengan Basa Kuat 

sebagai dasar titrasi, dilanjutklan dengan integrasi pembelajaran 

berbasis saintifik diantaranya pembelajaran kontekstual dan 

proyek mini, integrasi kegiatan laboratorium berhubungan 

dengan kontekstual untuk Titrasi Asam Kuat dengan Basa Kuat 

dan perhitungan menggunakan konsep netralisasi asam-basa. 
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Penyajian media pembelajaran dalam media flash, hyperlink 

pada website yang relevan dengan Titrasi Asam Kuat dengan 

Basa Kuat. Aplikasi contoh -contoh soal perhitungan titrasi, dan 

penyajian video Titrasi Asam Kuat dengan Basa Kuat, dan  

penyediaan contoh soal lainnya dilengkapi dengan 

penyelesaiannya. 

3 Titrasi Asam 

Lemah dengan 

Basa Kuat 

Pengayaan  materi ajar Titrasi Asam Lemah dengan Basa Kuat 

dengan beberapa cara diantaranya menggunakan simulasi 

komputer dalam menjelaskan pentingnya peranan kekuatan 

Asam atau Basa dalam  mempengaruhi bentuk kurva titrasi yang 

diseting dalam media flash.. Percobaan laboratorium untuk 

Titrasi Asam Lemah dengan Basa Kuat, soal-soal dan 

pembahasan yang berhubungan dengan Titrasi Asam Lemah 

dengan Basa Kuat. Dilakukan integrasi video Titrasi Asam 

Lemah dengan Basa Kuat, contoh aplikasi pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dan mengaplikasikan Titrasi 

Asam Lemah dengan Basa Kuat, contoh- contoh soal serta 

penyelesaiannya, dan hyperlink pada website yang relevan. 

4 Titrasi Asam 

Kuat dengan 

Basa Lemah 

Pengayaan materi ajar Titrasi Asam Kuat dengan Basa Lemah, 

dilanjutklan dengan integrasi pembelajaran berbasis saintifik 

diantaranya pembelajaran kontekstual dan proyek mini, integrasi 

kegiatan laboratorium berhubungan dengan kontekstual untuk 

Titrasi Asam Kuat dengan Basa Lemah dan perhitungannya. 

Penyajian media dalam media flash, hyperlink pada website 

yang relevan dengan Titrasi Asam Kuat dengan Basa Lemah. 

Aplikasi contoh-contoh soal perhitungan titrasi, dan penyajian 

video Titrasi Asam Kuat dengan Basa Lemah, dan penyediaan 

contoh soal lainnya serta penyelesaiannya. 

5 Titrasi 

Campuran 

Asam atau Basa 

dengan 

Kekuatan 

Berbeda 

Pengayaan materi ajar Titrasi Campuran Asam atau Basa dengan 

Kekuatan Berbeda, pendekatan saintifik (scientific) melalui 

proyek mini untuk penentuan analit Titrasi Campuran Asam atau 

Basa dengan Kekuatan Berbeda, mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Contoh soal dan penyelesaian 

perhitungan penentuan titik akhir Titrasi Campuran Asam atau 

Basa dengan Kekuatan Berbeda serta memberikan latihan soal, 

memberi percobaan masing – masing praktikum dan 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk Titrasi 

Campuran Asam atau Basa dengan Kekuatan Berbeda. 

6 Indikator 

Asam-Basa 

Pengayaan materi ajar Indikator Asam-Basa yang dimulai dari 

pengertian indikator dan jenis indikator yang dipergunakan 

dalam titrasi. Selanjutnya dilakukan inovasi melalui integrasi 

pembelajaran berbasis saintifik yang kontekstual tentang 

Indikator Asam-Basa. Dalam pengajaran Indikator Asam-Basa 

diberikan kasus yang berbubungan dengan pemilihan Indikator 

Asam-Basa dalam titrasi. Setting media powerpoint dan video 

untuk perubahan warna Indikator Asam-Basa dibuat dalam 

bentuk media flash. Selanjutnya disajikan hyperlink pada 

website yang relevan tentang Indikator Asam-Basa. 

7 Penyediaan dan 

Standarisasi 

Pemilihan materi ajar yang berhubungan dengan Penyediaan dan 

Standarisasi Larutan Standar (Pentiter), meliputi Penyediaan 
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Larutan Standar 

(Pentiter) 

Pentiter Basa Natrium Hidroksida, Penyediaan Pentiter Asam 

Klorida, Membuat larutan standar primer, dan Membuat larutan 

standar sekunder. Integrasi pembelajaran berbasis kontekstual 

terutama untuk aplikasi Penyediaan dan Standarisasi Larutan 

Standar di dalam kesehatan, lingkungan dan industri. 

3.2. Standarisasi Bahan Ajar Berbasis Saintifik 

Bahan ajar Titrasi Asam Basa hasil pengembangan kemudian divalidasi berdasarkan 

kritertia standard BSNP oleh dosen ahli dari Program Studi Pascasarjana Pendidikan Kimia 

Universitas Negeri Medan. Tahap ini bertujuan agar bahan ajar yang dikembangkan layak 

untuk diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya bahan ajar juga diberikan kepada 

mahasiswa senior yang sudah pernah mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan yang sama 

untuk diminta pendapat dan tanggapan terhadap isi dan kelayakan bahan ajar hasil 

pengembangan. Hasil penilaian responden diringkas pada Tabel 2. 

Tabel 2. 

Penilaian responden terhadap kualitas bahan ajar hasil inovasi pembelajaran interaktif 

berbasis kontekstual untuk pengajaran Titrasi Asam Basa. Angka adalah rata-rata dari 

kelompok responden (total 23 responden). Kriteria penilaian: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = 

kutang baik, dan 1 = tidak baik. 

Kompone

n Bahan 

Ajar 

Kimia 

Deskripsi Singkat Bahan Ajar Inovatif Berbasis 

Kontekstual 

Pendapat Responden 

Ds Mhs 
Rataa

n 

Isi 

- Kelengkapan isi berdasarkan pokok bahasan dan 

sub pokok bahasan sesuai kurikulum  

3,75 3,65 3,70 

- Keakuratan isi untuk menjadi bahan rujukan, 

integrasi muatan lokal, percobaan laboratorium, 

aplikasi kontekstual, dan kesesuaian media dan 

strategi pembelajaran 

3,45 3,60 3,53 

Keterbaca

an 

- Ukuran kalimat, paragraf, ilustrasi, penjelasan 

gambar dan tabel, contoh soal dan penyelesaian   

3,65 3,70 3,68 

- Keterkaitan antar paragraf dalam pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan, dan penjelasan kontekstual 

3.75 3,65 3,70 

Kedalama

n Materi 

-  Materi kimia disajikan dalam urutan yang sesuai 

terdiri atas pendahuluan, isi, contoh soal, latihan, 

quiz, dan hyperlink  

3,70 3,60 3,65 

- Ketersediaan aplikasi konsep dan contoh 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

3,85 3,60 3,73 

Disain 

- Kesesuaian antara tata letak, desain, ilustrasi, 

grafis, dan animasi dengan pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan 

3,70 3,80 3,75 

- Penyajian tabel, ilustrasi, gambar, teknologi 

informasi, multimedia, dan tata warna dengan 

pokok bahasan  

3,50 3,80 3,65 

- Ketersediaan interaktif yang melibatkan peserta 

didik untuk belajar  mandiri 

3,70 3,80 3,75 

Bahasa 

- Sesuai dengan perkembangan peserta didik 3,70 3,70 3,70 

- Mudah dimengerti, komunikatif dan baku 3,50 3,50 3,50 

- Kejelasan dan ketepatan penggunaan istilah, 

bahasa dan tatabahasa, simbol, persamaan reaksi 

kimia, dan rumus kimia 

3,40 3,6 3,40 



 

 

2233 

 

 Rata-rata 3,64 3,67 3,64 

Keterangan: Ds= Dosen Kimia Analitik, Mhs = Mahasiswa Senior Jurusan Kimia Semester 

IV  

Semua responden memberikan penilaian yang positif terhadap materi ajar hasil 

pengembangan untuk semua komponen, yaitu komponen isi, Keterbacaan, Kedalaman Materi, 

Disain, dan Bahasa,. Secara umum tingkat keterbacaan, kedalaman materi, disain, dan bahasa 

sudah tergolong sangat baik (rata-rata 3,64), berarti bahan ajar sudah tergolong standar. 

Dengan demikian bahan ajar kimia hasil pengembangan layak untuk dipergunakan sebagai 

media pembelajaran pada pengajaran pengajaran Titrasi Asam Basa. 

3.3. Implementasi Bahan Ajar Inovatif Berbasis Saintifik 

Paket bahan ajar inovatif berbasis saintifik telah dipergunakan untuk pengajaran 

Titrasi Asam Basa kepada mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA Unimed. Ada 6 kelas paralel 

yang diikutsertakan dalam pemelitian ini, yaitu (1) Prodi Pend. Kimia Reguler A; (2) Prodi 

Pend. Kimia Reguler B; (3) Prodi Pend. Kimia Reguler C; (4) Prodi Pend  Kimia Ekstensi; (5) 

Prodi Kimia  A; dan (6) Prodi Kimia B. Untuk tujuan penelitian ini dipilih 3 kelas untuk 

menjadi kelas eksperimen dan 3 kelas kontrol. Dalam kegiatan belajar mengajar, terhadap 

kelompok eksperimen diberikan pengajaran menggunakan paket bahan ajar inovatif berbasis 

saintifik dalam pengajaran Titrasi Asam-Basa, dan pembelajaran konvensional diberikan 

kepada kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan bahan ajar inovatif 

berbasis pendekatan saintifik yang dikembangkan baik dalam bentuk hard copy maupun web-

blog sedangkan kelas kontrol diberi buku pengangan mahasiswa. Uji coba ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar mahasiswa pada materi titrasi asam basa. Pembelajaran 

diusahakan menggunakan Dosen yang sama pada 2 kelas (eksperimen dan kontrol) dan 

dengan waktu pembelajaran yang relatif sama. Hasil belajar mahasiswa diperoleh dari 

kemampuan mahasiswa dalam menjawab ujian formatif seperti dijelaskan pada penelitian 

sebelumnya (Sinaga dan Situmorang, 2015; Sinaga dan Situmorang, 2016). Ujian formatif 

diatur untuk dilakukan bersamaan di luar roster perkuliahan yang tersedia. Hasil belajar 

mahasiswa dirangkum pada Tabel 3. 

Tabel 3. 

Hasil belajar mahasiswa (nilai) berdasarkan evaluasi belajar (pretest, postest 1 dan postest 2) 

pada pengajaran Titrasi Asam Basa. Angka adalah rata-rata pada masing-masing kelompok 

sampel.  

Jenis 

Evaluasi dan 

Efektifitas  

Hasil Belajar Mahasiswa Dari Evaluasi Objektif Test 

Prodi Pendidikan Kimia dan Kimia, Pada Kelas 
Rata-rata 

A B C D E F 

 

Eksper'

n 

Kontr

ol 

Eksper'

n 

Kontr

ol 

Eksper'

n 

Kontr

ol 

Eksper'

n 

Kontro

l 

Pretest 31,87 32,40 28,90 32,30 30,60 31,13 29,20 29,91 

Postest-1 68,60 58,00 71,40 58,00 72,43 75,00 73,60 76,00 

Postest-2 76,27 67,60 86,27 67,60 86,60 69,37 86,30 69,37 

Efektivitas 

(%) 111 117 121 117 120 92 117 91 

Keterangan: A = Prodi Pend. Kimia Reguler A; B = Prodi Pend. Kimia Reguler B; dan C = 

Prodi Pend. Kimia Reguler C; D = Prodi Pend  Kimia Ekstensi, (E) Prodi Kimia  A, dan F = 

Prodi Kimia B. Experimen = Pembelajaran menggunakan Bahan ajar inovatif berbasis 

pendekatan saintifik, Kontrol = Pembelajaran menggunakan Bahan Ajar pegangan mahasiswa 
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Hasil analisis sebelumnya  menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran titrasi asam 

basa yang dilakukan selama ini cenderung masih menggunakan pendekatan konvensional 

dengan metode ceramah sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna. Hal ini juga 

berpengaruh terhadap kualitas mutu lulusan yang dihasilkan. Selain itu, analisis terhadap 

buku pegangan yang digunakan oleh mahasiswa menunjukkan bahawa buku maupun bahan 

ajar yang digunakan selama ini tergolong dalam kategori layak dan tidak perlu direvisi hanya 

saja diperlukan pengembangan guna menumbuhkan minat dan motivasi belajar mahasiswa. 

Pembelajaran kontekstual melibatkan peserta didik dalam aktivitas penting yang membantu 

mereka mengkaitkan pelajaran akademis dengan konteks kehidupan nyata yang mereka 

hadapi. Riyanto (2009) mengemukakan komponen-komponen yang terdapat pada pendekatan 

kontekstual, yang  meliputi: konstruktivisme (Constructivism), menemukan (Inquiry), 

bertanya (Questioning), masyarakat belajar (Learing Community), memodelan (Modeling), 

reflesksi (Reflection), dan penilaian sebenarnya (Authentic Assesment). Dalam kelas 

kontekstual, tugas pendidik adalah membantu peserta didik mencapai tujuannya. Adanya 

kegiatan eksperimen di laboratorium juga akan melengkapi proses pembelajaran menjadi 

lebih efektif. Pembelajaran kimia paling efektif jika dilakukan melalui kegiatan laboratorium 

(Mukhtar, 2015). 

Hasil pretest menunjukkan bahwa hampir seluruh mahasiswa memiliki tingkat 

penguasaan yang relatif rendah terhadap materi Titrasi Asam-Basa seperti diperlihatkan pada 

Tabel 3. Selama pembelajaran kimia berlangsung terlihat bahwa semua mahasiswa secara 

serius mengikuti petunjuk yang diberikan dalam menggunakan bahan ajar kimia hasil inovasi. 

Hasil belajar kelompok eksperimen (29,20) dan kelompok kontrol (29,91) tergolong rendah 

dan kedua kelompok perlakuan tidak berbeda secara nyata (thitung 1,131 < ttabel 1,775). Hasil 

ini menunjukkan kemampuan awal mahasiswa tergolong relatif homogen dan rendah 

sehingga sangat baik untuk dipergunakan dalam penerapan bahan ajar di dalam pembelajaran. 

Setelah pembelajaran tuntas, maka dilanjutkan dengan evaluasi akhir tahap pertama. Hasil 

belajar mahasiswa berdasarkan evaluasi belajar postest 1, yaitu setelah pembelajaran selesai 

dirangkum pada Tabel 3. Hasil belajar mahasiswa pada kelompok eksperimen (M=73,60) 

lebih tinggi dibanding kelompok kontrol (M=76,00), dan hasil uji beda menunjukkan bahwa 

kedua kelompok berbeda secara nyata (thitung6,941 > ttabel 1,775). Bahan ajar web-blog yang 

dikembangkan juga memuat segala bentuk aktivitas pembelajaran yang akan memudahkan 

dosen dan mahasiswa untuk saling berinteraksi secara online sehingga keterbatasan waktu 

dalam kegiatan pembelajaran dapat diatasi. Bahan ajar web-blog ini juga memuat pendalaman 

materi, gambar dan video animasi, informasi-informasi penting terkait teknik analisa titrasi 

asam basa, studi kasus, tugas-tugas proyek, kegiatan ilmiah di laboratorium kuis interaktif, 

refleksi diri, uji kompetensi hingga kolom penilaian. Bahan ajar ini dapat diakses langsung 

secara online oleh mahasiswa bersangkutan. Dengan demikian mahasiswa akan merasakan 

suasana yang berbeda dari proses pembelajaran yang dilakukan selama ini. 

Selanjutnya untuk menyakinkan bahwa bahan ajar inovatif berbasis saintifik yang 

dipergunakan di dalam pembelajaran berpengaruh nyata di dalam meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa maka kepada kedua kelompok mahasiswa diberikan kesempatan untuk 

mempelajari bahan ajar dan menentukan pelaksanaan evaluasi akhir tahap kedua, yaitu satu 

bulan setelah pembelajaran dilakukan dengan menggunakan soal dengan bobot relatif sama. 

Hasil  belajar mahasiswa berdasarkan evaluasi kedua (postes-2) dirangkum pada Tabel 3. 

Hasil belajar mahasiswa pada kelompok ekperimen (M=86,30) lebih tinggi dibanding 

kelompok kontrol (M=69,37), dan dua kelompok perlakuan berbeda secara nyata (thitung 6,654 

> ttabel 1,775). Tingkat keefektifan bahan ajar dihitung berdasarkan hasil perhitungan rata-rata 

belajar mahasiswa pada postest-2 dibanding terhadap postest-1 pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol (Situmorang, dkk., 2015). Dari hasil diperoleh bahwa semua kelompok 

perlakuan memperoleh hasil belajar lebih tinggi pada postest-2 dibandingkan hasil belajar 
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yang diperoleh mahasiswa pada postest-1. Peningkatan hasil belajar pada pengajaran Titrasi 

Asam-Basa ini disebabkan oleh usaha mahasiswa mempelajari kembali materi yang diajarkan 

menggunakan bahan ajar yang tersedia terutama pada komponen materi ajar yang dianggap 

salah pada saat menjawab soal-soal postest-1. Tingkat efektivitas kelompok ekperimen 

(117%) lebih tinggi dibanding kelompok kontrol (91%). Dapat dinyatakan bahwa bahan ajar 

hasil pengembangan inovasi berbasis saintifik dapat meningkatkan daya ingat mahasiswa 

terhadap penguasaan materi Kimia Analitik. Fasilitas yang tersedia di dalam bahan ajar 

inovatif sangat menolong mahasiswa dalam mempelajari materi kimia seperti Titrasi Asam-

Basa. Pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik, yaitu : (a) Peserta didik membuat 

keputusan tentang sebuah kerangka kerja; (b) adanya permasalahan atau tantangan yang 

diajukan kepada peserta didik; (c) peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi 

atas permasalahan atau tantangan yang diajukan; (d) peserta didik secara kolaboratif 

bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah; 

(e) proses evaluasi dijalankan secara kontinu; (f) peserta didik secara berkala melakukan 

refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan; (g) produk akhir aktivitas belajar akan 

dievaluasi secara kualitatif, dan (h) situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan 

dan perubahan (Addin, 2014). Pembelajaran berbasis proyek juga menggunakan masalah 

sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru 

berdasarkan pengalaman peserta didik dalam beraktivitas secara nyata atau dengan kata lain 

berdasarkan pemahaman kontekstual peserta didik itu sendiri (Adami, 2006). 

 

KESIMPULAN 

Bahan ajar kimia inovatif telah dikembangkan dan distandarisasi guna memenuhi 

kebutuhan kompetensi lulusan sesuai jenjang kualifikasi kurikulum berorientasi KKNI. Bahan 

ajar kimia inovatif yang dikembangkan didesain menggunakan pendekatan saintifik dengan 

mengintegrasi berbagai model pembelajaran seperti model pembelajaran berbasis proyek, 

kontekstual dan juga pendekatan laboratorium. Bahan ajar selanjutnya dikemas secara offline 

dalam bentuk hard copy dan juga secara online menggunakan media teknologi berkembang 

berupa web-blog. Standarisasi bahan ajar menggunakan ahli dan uji coba terbatas terhadap 

kelayakan bahan ajar sedang pada tahap pelaksanaan. Bahan ajar hasil pengembangan 

dikemas dalam bentuk hard copy dan elektronik untuk diimplementasikan dalam 

pembelajaran guna meningkatkan kompetensi mahasiswa pada pengajaran Kimia Analitik. 

Hasil belajar mahasiswa pada kelompok eksperimen (M=73,60) lebih tinggi dibanding 

kelompok kontrol (M=76,00), dan hasil uji beda menunjukkan bahwa kedua kelompok 

berbeda secara nyata (thitung6,941 > ttabel 1,775). Adanya bahan ajar web-blog ini akan 

memudahkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung lebih efektif dan efisien. 
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ABSTRACT 

The development of innovative learning material with project based 

that was integrated with multimedia to improve students competence 

on the teaching of Aldehyde and Ketone is explained. The aim of this 

research is to produce innovative learning material with project based 

that was integrated with multimedia to be used as learning media to 

improve students' competence to meet the requirement needed in KKNI 

curriculum. The study is carried out through innovation of learning 

material with mini project and was then implemented in the teaching 

activities to improve students competence on Organic Chemistry. The 

work has produce a package of innovative learning material with 

project based that has been integrated with multimedia, covered the 

laboratory activities, fields study, and virtual learning on the teaching 

of Aldehyde and Ketone. The research results have shown that a 

package of innovative learning material has been found to be effective 

to improve students performance on Organic Chemistry. Students' 

achievement in experimental class (M=80,5±6,6) that were treated 

with innovated learning material was found higher than that in control 

class (M=74,8±6,1) that were given conventional teaching, and both 

groups are significantly different (tcount 7,201 > ttable 1,663). The 

affectivity of innovative learning material (106%) was obtained higher 

than that in conventional teaching (96%). The teaching style has 

proven to be able to bring the students moving from lecture centre 

learning to become students centre learning. 

 

Keywords: Learning Material, Innovation, Mini Project, Multimedia, Kompetensi, Aldehyde 

and Ketone 

PENDAHULUAN 

Tuntutan pencapaian kompetensi lulusan pada kurikulum berorientasi Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Indonesia akan membawa perubahan pola 

pembelajaran di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) Universitas Negeri Medan 

(Unimed). Unimed sebagai salah satu LPTK di Indonesia menjadi barisan terdepan untuk 

ambil bagian dalam peningkatan sumber daya manusia mensukseskan program nasional 

perbaikan mutu pendidikan. Komitmen yang kuat dimiliki oleh Program Studi Pendidikan 

Kimia FMIPA Unimed untuk menyelaraskan proses pembelajaran kimia dengan kemajuan 

teknologi sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Pengembangan bahan ajar inovatif berbasis 

mailto:jp.jamalum@gmail.com
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proyek dengan multimedia sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa 

pada pengajaran kimia sehingga pembelajaran lebih bermakna, komunikatif, dan mampu 

untuk memotivasi mahasiswa belajar kimia secara optimum (Ellinas, dkk., 2015). 

Pengembangan bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan multimedia sangat mendesak 

dilakukan untuk menghasilkan pembelajaran baru yang dapat memberikan hasil belajar lebih 

baik dan mendorong mahasiswa pada pembelajaran penyelidikan dan pengamatan ilmiah 

berpusat pada diri mahasiswa (Student Centre Learning). 

Usaha untuk meningkatkan mutu lulusan harus dilakukan, terutama dalam mempersiapkan 

diri menghadapi lapangan pekerjaaan yang semakin kompetitif dalam era keterbukaan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang memberlakukan arus bebas tenaga kerja terampil 

antar sesama negara di ASEAN, termasuk keahlian dan ketrampilan dalam bidang Kimia 

Organik. Mahasiswa harus menjadi pebelajar yang tangguh dalam pencapaian kompetensinya. 

Untuk mendorong mahasiswa dapat belajar aktif maka diperlukan bahan ajar inovatif berbasis 

proyek dengan multimedia yang dapat mendorong mahasiswa menghubungkan materi ajar 

dengan kehidupan nyata. Bahan ajar yang baik akan dapat menyajikan pengetahuan yang 

memadai dan relevan sesuai dengan tuntutan kurikulum, mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta dapat menjembatani pembelajaran agar kompetensi 

yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemanfaatan teknologi informasi yang dipadukan di 

dalam bahan ajar dapat mendorong pergeseran pembelajaran dari pembelajaran konvensional 

kepada pembelajaran mandiri bagi mahasiswa (Situmorang dan Situmorang, 2014).  

Mata kuliah Kimia Organik merupakan salah satu materi wajib bagi mahasiswa di Jurusan 

Kimia. Mata kuliah Organik menjadi penentu kompetensi lulusan dalam bidang kimia 

sehingga perlu kemas dengan baik agar mahasiswa dapat termotivasi belajar dalam 

pencapaian kompetensinya. Pembelajaran Kimia Organik pada umumnya diberikan dalam 

bentuk teori dan praktikum, namun demikian pencapaian kompetensi mahasiswa dalam 

bidang organik cenderung seperti menghafaln (Purba dan Situmorang, 2015). Pembelajaran 

berbasis proyek dapat dipergunakan untuk membangun pemahaman dan penguasaan objek 

pendidikan (Purba dan Situmorang, 2016, Behizadeh, 2014). Beberapa pembelajaran berbasis 

proyek yang sering dipergunakan dalam pembelajaran diantaranya menggunakan 

laboratorium, studi lapang, studi pustaka, virtual melalui web, pemecahan masalah, dan 

penugasan (Uskokovíc, 2010; Karimi, 2011; Azer, dkk., 2013). Mini proyek sangat berguna 

bagi mahasiswa untuk pembelajaran yang bersifat konfrehensip, terutama sebagai strategi 

dalam menjelaskan fenomena yang kompleks sebagai pendukung teori yang sudah ada di 

dalam buku teks (Adams, dkk., 2011). Pembelajaran menggunakan proyek mini akan lebih 

efektif jika paket proyek sudah dipersiapkan dengan baik, terutama dalam petunjuk proyek 

mini yang dilakukan secara individu atau kelompok, dan tersedia bahan dan sumber belajar 

yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa dalam menjelaskan konsep yang diinginkan harus 

dicapai oleh mahasiswa (Hughes dan Ellefson, 2013). Penelitian menggunakan pembelajaran 

berbasis projek sangat berhasil dilakukan untuk pengajaran sain (Siew, dkk., 2015), 

pengajaran kimia (Sheng dan Hu, 2012), dan pengajaran kesehatan (Atasoy, dkk., 2012).  

Inovasi pembelajaran dengan menggunakan proyek mini yang menuntut ketrampilan 

sangat efektif bila dilakukan dengan penuh persiapan (Situmorang, 2013). Pembelajaran 

berbasis proyek bertujuan untuk membangun pengetahuan mahasiswa dalam belajar secara 

sistematis, yaitu sebagai teknik untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam 

penguasaan konsep belajar dan pemecahan masalah karena melalui pengamatan dan 

pengumpulan data di laboratorium atau melalui virtual akan mendekatkan mahasiswa pada 

situasi nyata (Thompson, dkk., 2010; Ofstad dan Brunner, 2013). Penelitian bertujuan untuk 

untuk menghasilkan bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan multimedia untuk 

meningkatkan kompetensi mahasiswa pada pengajaran Aldehida dan Keton sesuai dengan 

tuntutan kurikulum nasional KKNI. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian Penelitian bersifat Research and Development (R&D), yaitu pengembangan 

bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan multimedia untuk meningkatkan kompetensi 

mahasiswa. Penelitian dilakukan di FMIPA Unimed tahun akademik 2016/2017. Objek 

penelitian adalah materi Kimia Organik yang diinovasi menjadi bahan ajar inovatif berbasis 

proyek dengan multimedia yang didisain menjadi bahan ajar sebagai rujukan oleh mahasiswa 

dalam perkuliahan di Jurusan Kimia FMIPA Unimed.  

Sebagai populasi adalah mahasiswa dan Dosen Jurusan Kimia FMIPA Unimed tahun 

akademi 2016/2017. Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini dipilih secara proporsional 

mewakili mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia dan Program Studi Kimia, dan sampel 

dipilih sebanyak 6 kelas paralel yang ditetapkan sebagai kelompok ekperimen (3 kelas) dan 

kelompok kontrol (3 kelas). Dosen yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 

dosen Jurusan Kimia yang mengajar Kimia Organik di Unimed, dipilih secara purposif 

berdasarkan keahlian dalam bidang Kimia Organik, yaitu yang sudah memiliki pengalaman 

mengajar Kimia Organik paling sedikit 3 tahun secara berturut-turut. Sedangkan untuk 

intervensi pembelajaran adalah penggunaan bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan 

multimedia dan buku teks Kimia Organik pegangan mahasiswa dalam pembelajaran pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

Prosedur penelitian mengikuti prosedur yang dijelaskan pada penelitian sebelumnya 

(Situmorang, dkk., 2013; Purba dan Situmorang, 2015; Purba dan Situmorang, 2016), terdiri 

atas persiapan penelitian, penyusunan instrumen penelitian, pelaksanaan penelitian, 

pengumpulan data, dan analisis data hasil penelitian. Instrumen penelitian yang dipergunakan 

meliputi questioner, pencatatan dokumen potensi lokal yang dapat dipergunakan dalam 

pembelajaran, inovasi pembelajaran (materi belajar inovatif), dan evaluasi belajar (test) yang 

standar. Prosedur penelitian diperlihatkan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Prosedur dan tahapan pengembangan bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan 

multimedia, dan implementasi bahan ajar untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa pada 

pengajaran aldehida dan keton. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pengembangan Bahan Ajar Inovatif Berbasis Proyek Dengan Multimedia 

Bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan multimedia untuk pengajaran Aldehida dan 

Keton telah dikembangkan. Materi Aldehida dan Keton disusun menjadi bahan ajar yang 

terdiri atas urutan sebagai berikut: (1) Pengantar Materi Aldehida dan Keton, (2) Rumus 

Umum dan Struktur Senyawa, (3) Sifat Fisis Aldehida dan Keton, (4) Tata Nama Senyawa 

Aldehida dan Keton, (5) PembuatanAldehida dan Keton, (6) Reaksi-reaksi Aldehida dan 

Keton, (7) Reaktivitas Hidrogen Alpha, (8) Tautomerisasi dari Aldehida dan Keton, (9) 

Keberadaan Aldehida dan Keton di Alam, (10) Kegunaan Aldehida dan Keton. Beberapa 

materi ajar dibuat menjadi bahan ajar berbasis proyek dengan multimedia. Urutan materi 

kimia untuk Pokok Bahasan Aldehidan dan Keton disusun menjadi beberapa Sub Pokok 

Bahasan seperti diperlihatkan pada Gambar 2. 

-  Materi Kimia Organik Berbasis 
Proyek 

-  Komponen Kontekstual 

Kimia Organik Dasar untuk Pokok Bahasan Aldehida dan Keton 

-  Kesesuaian isi        -  Media 
Pembelajaran 

-  Ilustrasi & Gambar -  Evaluasi 

 Analisis Materi KKNI  

(Tim ahli )           

 Analisis Materi ajar  

(Tim ahli )       

-  Isi materi kimia, ilustrasi, Contoh 
soal 

-  Praktikum, Demontrasi, Website, Virtual 
-  IT/ICT,  Bahasa, Grafika, Disain 

       Pengembangan isi   

      bahan  ajar (Tim ahli)     

Implementasi dalam Pembelajaran Kimia Organik 

(Kelompok  Eksperimen vs Kelompok Kontrol) 

-  Standarisasi sesuai BNSP 
-  Ujicoba efektifitas bahan ajar           Standarisasi bahan ajar 

(Ahli, Dosen, Mahasiswa)    

Pengembangan Materi Aldehida dan Keton erbasis Proyek Dengan Multimedia 

- Paket Pembelajaran Aldehida dan Keton Berbasis Proyek dengan Multimedia 

- Pengayaan materi ajar Aldehida dan Keton menjadi kontekstual 

- Paket Pembelajaran Aldehida dan Keton Berbasis Proyek Inovatif dan Interktif 
- Bahan Ajar Pokok Bahasan Aldehida dan Keton Standar 
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Gambar 2. Petakonsep materi Kimia Organik dengan Pokok Bahasan Aldehida dan Keton 

yang dikembangkan menjadi bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan multimedia. 

Selanjutnya dilakukan berbagai inovasi, terutama untuk menjadikan bahan ajar interaktif 

berbasis multimedia sehingga bahan ajar menjadi standar dan memenuhi kebutuhan belajar 

untuk mahasiswa. Pengembangan dan inovasi bahan ajar adalah dimulai dengan pengayaan 

materi ajar Aldehida dan Keton sehingga memadai untuk dipergunakan sebagai bahan ajar 

Kimia Organik untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi. Pada masing-masing sub pokok 

bahasan dilakukan pemilihan dan penetapan jenis proyek mini yang dapat dikerjakan oleh 

mahasiswa dalam jangka waktu relatif singkat (2-3 jam pelajaran) yang berhubungan dengan 

Aldehida dan Keton. Pelaksanaan proyek mini selalu direkam untuk dapat dipergunakan 

sebagai umpanbalik terhadap kelebihan dan kekurangan pelaksanaan proyek. Video hasil 

pelaksanaan proyek mini menekankan pada reaksi-reaksi penting prosedur dan hasil 

penelitian untuk dapat dipergunakan pada pembelajaran, terutama untuk melihat ulang hasil 

kegiatan laboratorium yang berhubungan dengan proyek mini. Inovasi lainnya adalah 

melakukan integrasi pembelajaran interaktif berbasis multimedia, integrasi hasil rekaman 

video kegiatan laboratorium, pembuatan media pembelajaran yang dikemas dalam media 

flash. Untuk pengayaan materi ajar juga diberikan hyperlink pada website yang relevan 

dengan Aldehidan dan Keton. Selanjutnya materi ajar disunan menjadi bahan ajar yang berisi 

materi Aldehida dan Keton dalam bentuk hard copy dan e-book. Pengembangan selanjutnya 

adalah membuat bahan ajar elektronik pada website yang dilengkapi dengan pasword yang 

dapat diakses oleh mahasiswa secara online. Secara rinci bagian Sub Pokok Bahasan dan jenis 

inovasi yang dilakukan pada pengajaran Aldehida dan Keton dirangkum pada Tabel 1.  

Tabel 1. Deskripsi komponen pengembangan bahan ajar bahan ajar inovatif berbasis proyek 

dengan multimedia, dan implementasi bahan ajar untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa 

pada pengajaran aldehida dan keton sesuai tututan kurikulum berbasis KKNI 

No Pokok Bahasan/Sub 

Pokok Bahasan 
Pengembangan Bahan Ajar Yang Dilakukan 

1 Pengantar Materi 

Aldehida dan Keton  

Pengayaan materi ajar Pengantar Materi Aldehida dan 

Keton melalui integrasi pembelajaran interaktif berbasis 

multimedia, seting media powerpoin dan video dalam 

media flash, hyperlink pada website yang relevan dengan 

Rumus Umum dan Struktur Senyawa, Sifat Fisis Aldehida 

dan Keton, Tata Nama Senyawa Aldehida dan Keton yang 

dilengkapi dengan Contoh Soal dan penyelesaian, dan 

latihan. Penyusunan materi ajar dalam bentuk hard copy 

dan e-book. 

2 Pembuatan Aldehida 

dan Keton 

Pengayaan materi ajar PembuatanAldehida dan Keton, 

mencakup Reaksi Pembuatan Aldehida, Reaksi Pembuatan 

Keton. Pada masing-masing materi dilakukan proyek mini 

untuk menunjukkan Reaksi-reaksi Aldehida, integrasi 

Aldehida 
dan 

Keton 
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pembelajaran interaktif berbasis multimedia, integrasi 

kegiatan laboratorium, Penyajian media pembelajaran dan 

video dalam media flash, hyperlink pada website yang 

relevan. Penyusunan materi dalam bentuk hard copy dan e-

book. 

3 Reaktivitas Hidrogen 

Alpha  

Pengayaan materi ajar Reaktivitas Hidrogen Alpha dan 

Tautomerisasi dari Aldehida dan Keton, Simulasi 

computer dalam Reaktivitas Hidrogen Alpha dan 

Tautomerisasi dari Aldehida dan Keton yang diseting 

dalam media flash. Materi ajar dilengkapi dengan Contoh 

Soal dan Penyelesaian dan latihan. 

4 Keberadaan Aldehida 

dan Keton di Alam 

Pengayaan materi ajar yang berhubunagn dengan 

Keberadaan Aldehida dan Keton di Alam, dan Kegunaan 

Aldehida dan Keton. Dalam materi ini dilakukan integrasi 

pembelajaran interaktif berbasis multimedia, Pada masing-

masing materi dilakukan proyek mini untuk menunjukkan 

Kegunaan Aldehida dan Keton. 

 

3.2. Standarisasi Bahan Ajar Inovatif Berbasis Proyek Dengan Multimedia 

Bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan multimedia hasil pengembangan telah 

distandarisasi berdasarkan pendapat ahli Dosen Kimia Organik dan mahasiswa senior Jurusan 

Kimia yang sudah pernah mengikuti perkuliahan Kimia Organik. Terhadap responden 

diberikan angket standar dan mereka diminta pendapat dan tanggapan terhadap isi dan 

kelayakan bahan ajar hasil pengembangan dengan memilih sesuai dengan skala yang sudah 

ditetapkan. Beberapa deskripsi bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan multimedia untuk 

pengajaran Aldehida dan Keton sudah ditetapkan dengan kriteria penilaian (4) berarti sangat 

baik, (3) berarti baik, (2) berarti kutang baik, dan (1) berarti  tidak baik Hasil penilaian 

responden terhadap bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan multimedia diringkas pada 

Tabel 2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa responden Dosen (rata-rata 3,78) dan 

mahasiswa senior (rata-rata 3.82) memberikan tanggapan yang positif terhadap bahan ajar 

hasil pengembangan untuk pengajaran Aldehida dan Keton. Secara umum tingkat 

keterbacaan, kedalaman materi, disain, dan bahasa sudah tergolong sangat baik dengan rata-

rata 3.80, berarti bahan ajar sudah tergolong standar. Dengan demikian bahan ajar kimia hasil 

pengembangan layak untuk dipergunakan sebagai media pembelajaran pada pengajaran 

pengajaran Kimia Organik pada pokok bahasan aldehida dan keton.  

 

Tabel 2. Penilaian responden terhadap kualitas bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan 

multimedia hasil pengembangan untuk pengajaran aldehida dan keton. Angka adalah rata-rata 

dari kelompok responden (total 45 responden). Kriteria penilaian: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 

= kutang baik, dan 1 = tidak baik. 

Kompone

n Bahan 

Ajar  

Deskripsi Bahan Ajar Inovatif Berbasis Proyek 

Dengan Multimedia Untuk Pengajaran Aldehida 

Dan Keton   

Pendapat Responden 

Ds Mhs 
Rataa

n 

Isi 

- Kelengkapan isi berdasarkan pokok bahasan dan 

sub pokok bahasan sesuai kurikulum  

3,9 3,8 3,85 

- Keakuratan isi untuk menjadi bahan rujukan. 

integrasi muatan lokal. percobaan laboratorium. 

aplikasi kontekstual. dan kesesuaian media dan 

strategy pembelajaran 

3,9 3,9 3,90 

Keterbaca - Ukuran kalimat. pragraf. ilustrasi. penjelasan 3,8 3,7 3,75 
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an gambar dan tabel. contoh soal dan penyelesaian   

- Keterkaitan antar paragraph dalam pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. dan penjelasan kontekstual 

3,8 3,9 3,85 

Kedalama

n Materi 

-  Materi kimia disajikan dalam urutan yang sesuai 

terdiri atas pendahuluan. isi. contoh soal. latihan. 

quiz. dan hyperlink  

4,0 3,9 3,95 

- Ketersediaan aplikasi konsep dan contoh 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

3,8 3,9 3,85 

Disain 

- Kesesuaian antara tata letak. desain. ilustrasi. grafis. 

dan animasi dengan pokok bahasan dan sub pokok 

bahasan 

3,8 3,8 3,80 

- Penyajian table. ilustrasi. gambar. yeknologi 

informasi. multimedia. dan tatawarna dengan pokok 

bahasan  

4,0 3,9 3,95 

- Ketersediaan interaktif yang melibatkan peserta 

didik untuk belajar mandiri 

3,6 3,8 3,70 

Bahasa 

- Sesuai dengan perkembangan peserta didik 3,6 3,8 3,70 

- Mudah dimengert. komunikatif dan baku 3,5 3,6 3,55 

- Kejelasan dan ketepatan penggunaan istilah. bahasa 

dan tatabahasa. simbol. persamaan reaksi kimia. 

dan rumus kimia 

3,6 3,8 3,70 

 Rata-rata 3,78 3,82 3,80 

Keterangan: Ds= Dosen Kimia Organik, Mhs = Mahasiswa Jurusan Kimia Semester VI  

3.3. Implementasi Bahan Ajar Hasil Pengembangan Dalam Kelas 

Bahan ajar bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan multimedia pada pengajaran 

aldehida dan keton sesuai tututan kurikulum berbasis KKNI dimplementasikan untuk 

meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang Kimia Organik. Paket bahan ajar 

dipergunakan sebagai media pembelajaran pada kelas eksperimen dan buku teks 

dipergunakan untuk kelas kontrol. Hasil belajar mahasiswa diperoleh dari kemampuan 

mahasiswa dalam menjawab ujian formatif yang dilakukan sebanyak 3 tahap, yaitu Pretest 

dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, Postest-1 dilakukan setelah pembelajaran tuntas 

dilakukan, dan postest-2 dilakukan setelah waktu pembelajaran telah berlangsung 1 bulan 

(Sinaga dan Situmorang, 2015). Tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi aldehida dan 

keton pada kelompok eksperimen dan control dan diperoleh hasil belajar mahasiswa 

dinyatakan sebagai hasil pencapaian mahasiswa dihitung berdasarkan kemampuan mahasiswa 

menjawab soal-soal yang dikonversi menjadi angka (Skala 0-100). Hasil belajar mahasiswa 

dirangkum pada Tabel 3.. 

Tabel 3. 

Hasil belajar mahasiswa (nilai) berdasarkan evaluasi belajar (pretest, postest 1 dan postest 2) 

pada pengajaran aldehida dan keton. Angka adalah rata-rata pada masing-masing kelompok 

sampel.  

Jenis 

Evaluasi dan 

Efektifitas  

Hasil Belajar Mahasiswa Dari Evaluasi Objektif Test 

Prodi Pendidikan Kimia dan Kimia, Pada Kelas 
Rata-rata 

A B C D E F 

 

Eksper'

n 

Kontr

ol 

Eksper'

n 

Kontr

ol 

Eksper'

n 

Kontr

ol 

Eksper'

n 

Kontro

l 

Pretest 24,8 23,7 25,3 24,8 22,8 23,1 24,3 23,9 

Postest-1 83,4 70,4 78,5 77,4 79,5 76,5 80,5 74,8 

Postest-2 86,8 68,5 83,5 73,1 85,0 73,1 85,1 71,6 
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Efektifitas 

(%) 104 97 106 95 107 96 106 96 

Keteranga: A = Prodi Pend. Kimia Reguler A; B = Prodi Pend. Kimia Reguler B; dan C = 

Prodi Pend. Kimia Reguler C., D = Prodi Pend Kimia Ekstensi A, (E) Pend Kimia Ekstensi B, 

dan F = Prodi Kimia. Experimen = Pembelajaran menggunakan Bahan ajar interaktif berbasis 

multimedia, Kontrol = Pembelajaran menggunakan Bahan Ajar pegangan mahasiswa 

Evaluasi Dari hasil pretest diketahui bahwa penguasaan mahasiswa pada materi 

Heterosiklik tergolong rendah, yaitu ditunjukkan dari hasil rata-rata jawaban mahasiswa yang 

benar tergolong rendah, yaitu pada kelompok eksperimen (M = 24,3) dan kelompok kontrol 

(M = 23,9), dan kedua kelompok perlakuan tidak berbeda secara nyata (thitung 1,035 < ttabel 

1,663). Selanjutnya dilakukan perlakuan pembelajaran menggunakan bahan ajar hasil 

pengembangan berbasis proyek terhadap kelompok eksperimen, dan terhadap kelas kontrol 

dipergunakan buku teks pegangan mahasiswa. Setelah pengajaran berbasis proyek telah 

selesai dilakukan maka dilajanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi belajar akhir (postest-1). 

Hasil belajar mahasiswa berdasarkan evaluasi belajar postest 1 dirangkum pada Tabel 3. 

Diperoleh peningkatan hasil belajar pada kedua kelompok perlakuan, yaitu hasil rata-rata 

postest-1 lebih tinggi dibanding hasil rata-rata pretest untuk kelompok eksperimen dan 

kontrol di masing-masing program studi yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. 

Hasil belajar mahasiswa pada kelompok ekperimen (M = 80,5) lebih tinggi dibanding 

kelompok kontrol (M = 74,8), dan hasil uji beda menunjukkan bahwa kedua kelompok 

berbeda secara nyata (thitung 7,201 > ttabel 1,663). Peningkatan hasil belajar diperoleh dari 

pengaruh pemberian pembelajaran menggunakan pengajaran berbasis proyek di dalam 

pembelajaran pada pengajaran aldehida dan keton. Hasil belajar mahasiswa pada postest-2 

dirangkum pada Tabel 3. Hasil belajar mahasiswa kelompok eksperimen (M = 85,1) secara 

konsisten lebih tinggi dibanding kelompok kontrol (M = 71,6), dan dua kelompok perlakuan 

berbeda secara nyata (thitung 7,302 > ttable 1,663). Tingkat efektifitas pembelajaran 

menggunakan bahan ajar bahan ajar inovatif berbasis proyek dengan multimedia pada 

kelompok ekperimen (106%) lebih tinggi dibanding kelompok kontrol (96%). Peningkatan 

efektifitas pembelajaran disebabkan oleh motivasi mahasiswa kelompok eksperimen untuk 

menggunakan bahan ajar inovatif dalam belajar mandiri. 

 

KESIMPULAN 

Bahan ajar hasil pengembangan berbasis proyek untuk pengajaran Kimia Organik telah 

memenuhi standar esuai tuntutan kurikulum berorientasi KKNI. Hasil penelitian telah 

diperoleh paket bahan ajar yang inovatif berbentuk proyek mini dengan multimedia berupa 

kegiatan laboratorium, studi lapang, dan virtual untuk pengajaran Aldehida dan Keton. Bahan 

ajar telah diimplementasikan di dalam kelas untuk pengajaran Aldehida dan Keton pada 

mahasiswa FMIPA Unimed. Dari hasil penelitian diketahui bahan ajar hasil pengembangan  

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Pembelajaran berbasis proyek dengan 

multimedia dapat memperbaiki cara belajar Kimia Organik agar lebih sederhana, mudah 

dipelajari, membangun kemampuan berpikir kritis hubungan materi kuliah dengan 

kontekstual kehidupan, memberikan kesan pembelajaran yang lebih lama diingat oleh 

mahasiswa, dan meningkatan hasil belajar. 
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ABSTRACT 

This research aims to improve the student’s ability and scientific 

attitude in Chemistry subject in High school through cooperative 

learning type Problem Posing. Problem Posing learning model directs 

student to be critical and creative to support national curriculum. 

Problem Posing will help student to build a new concept and have 

strong memory. As the proposal of problem which is formed as a fact 

and presented in picture or text consisted information about the 

materials, student will be motivated to find the right answer. Thus, 

student will be more active in learning process. The researchers 

evaluate the activities that are done in learning process. Problem 

posing will create a new atmosphere for student so the student will 

gain more passion in learning. The activities and passions of student in 

learning will create good results.The research has started since 

Februari 2016 until Februari 2017 in Highschools in Pekanbaru. The 

design of research uses collaborative system between chemistry 

instructors team. The result of the research shows the improvement of 

students ability and scientific attitude. The student’s ability 

demonstrated by the score of classical learning which is 82,76% and 

the score of individual learning which is 83, 17%. The percentage of 

the score of student scientific attitude aspect has been reached the 

target which is 86,26%. 

Key word: Cooverative, Problem Posing, ability and scientific attitude 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Oleh 

karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan agar bangsa indonesia mampu 

bersaing dengan bangsa lain yang lebih maju. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 

sekolah memiliki peranan penting. Berbagai upaya harus dilakukan sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya yaitu pemenuhan sarana dan prasarana, 

penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan media dan model 

pembelajaran serta penyempurnaan kurikulum (Syah Muhibbin, 2007). 

Kurikulum sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (19) Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Imas Kurniasih dan Berlin Sani, 2014). 

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat 
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Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Kurikulum 2013 mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan secara terpadu untuk mengembangkan potensi siswa menjadi sumber daya 

manusia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional (Kunandar, 2014). 

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pendidikan di 

sekolah. Guru sebagai seorang pendidik terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran 

harus mampu memilih dan menerapkan cara pembelajaran tepat pada setiap mata pelajaran 

dan pokok bahasan agar siswa lebih aktif dan termotivasi dalam proses pembelajaransehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar. Salah satu mata pelajaran di kelas IPA  adalah kimia (Retno 

Dwi Suyanti, 2010). 

Kimia merupakan salah satu ilmu sains yang menuntut siswa untuk belajar berpikir 

ilmiah dan kreatif dengan cara mencari tahu dan memahami alam secara sistematis. 

Seseorangmempelajari kimia tidak hanya membutuhkan keterampilan saja, tetapi juga 

diperlukan proses berpikir untuk memahami, menemukan, mengembangkan konsep, teori dan 

hukum serta pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil obervasi lapangan peneliti  di  kelas X IPA SMA Pekanbaru dalam proses 

pembelajaran kimia, siswa belum dilibatkan secara aktif. Dalam pembelajaran siswa tampak 

pasif hanya mendengarkan dan menulis informasi yang diberikan guru.Pembelajaran kurang 

mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik sehingga pada saat guru mengajukan 

pertanyaan tentang materi pelajaran siswa tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru. 

Interaksi antar guru dengan siswa masih kurang dan cenderung satu arah yaitu dari guru saja 

sehingga siswa sibuk dengan urusan sendiri, bercerita, tidur dan cuek dengan pembelajaran, 

dikarenakan guru mendominasi pembelajaran sehingga siswa menjadi kurang bersemangat 

dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru dalam mengikuti 

proses pembelajaran.Salah satu model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa adalah model pembelajaran Problem Posing. 

Model pembelajaran Problem Posing merupakan model pembelajaran menekankan 

pada kegiatan mengajukan masalah oleh siswa dalam bentuk fakta  dimana fakta tersebut 

disajikan dalam bentuk gambar atau wacana berisikan informasi tentang materi pelajaran. 

(Brown dan Walter, 2013). 

Brown dan Walter (2013) mengemukakan tiga aktivias kognitif  siswa dalam model 

pembelajaran Problem Posing yaitu : 

1. Presolution posing, dalam kegiatan ini siswa mengumpulkan informasi untuk 

memecahkan permasalahan yang diterima (Accepting) oleh siswa secara berkelompok 

2. Within solution posing, dalam kegiatan ini siswa mengajukan usulan pemecahan 

masalah dan membuktikan usulan tersebut secara berkelompok 

3. Post solution posing, dalam kegiatan ini siswa mengajukan permasalahan yang lebih 

menantang (Challenging) secara berkelompok dan mempresentasikan masalah yang 

diajukan sedangkan kelompok yang lain menanggapi serta mengajukan jawaban dari 

permasalahan yang diajukan oleh kelompok penyaji. 

Model pembelajaran Problem Posing merupakan kegiatan yang mengarahkan siswa 

pada sikap kritis dan kreatif karena mengajukan permasalahan membutuhkan kreasi.Orang 

yang dapat berkreasi dikatakan memiliki sikap kreatif. Selain itu dengan pengajuan masalah, 

siswa diberi kesempatan aktif secara mental, fisik, dan sosial serta memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menyelidiki dan membuat jawaban (Oktiana D.P. dkk,  2010). 

Cankoy dan Darbaz (2010) menyatakan bahwa Problem Posing memberikan 

kelebihan pada siswa dalam memperoleh pengetahuan dengan cara menganalisa masalah 

dengan cara pengulangan masalah, visualisasi masalah dan penalaran kualitatif siswa.  

Brown dan walter (2013) menyatakan ketika siswa diminta menjawab pertanyaan 

atau soal yang diajukan oleh guru, akan ditemukan tingkat kecemasan tinggi dalam diri siswa. 

Ini disebabkan siswa merasa takut salah atau menganggap idenya tidak bagus. Dalam 
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pembelajaran  Problem Posing, siswa mengajukan masalah atau pertanyaan sesuai dengan 

minat siswa dan memikirkan cara penyelesaian masalah sehingga perasaan cemas dan takut 

dapat diatasi sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar dan memiliki rasa percaya diri. 

Oemar Hamalik (2008) menyatakan memotivasi belajar penting artinya dalam proses 

belajar siswa karena fungsinya mendorong, menggerakan dan mengarahkan kegiatan belajar. 

Motivasi inilah  yang mendorong terjadinya perbuatan belajar. Dorongan dapat datang dari 

dalam diri seseorang yang bersumber dari kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan dan 

dorongan yang datang karena rangsangan dari luar sehingga seseorang melakukan perbuatan 

belajar. 

Berdasarkan uraian latar belakang maka tujuan dari penelitian adalah untuk 

meningkatkan kemampuan dan sikap ilmiah siswa dalam mata pelajaran kimia SMA 

menggunakan model pembelajaran kooperatif berbasis problem possing. Siswa terlibat aktif 

baik secara fisik dan mental dalam belajar yang menekankan pada ketrampilan yang dimiliki 

siswa untuk menemukan konsep dari materi diajarkan yang berdampak pada daya ingat lebih 

lama dan pemahaman terhadap konsep-konsep tentang mata pelajaran kimia SMA lebih kuat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru,  kelas X 

IPAsemester 2, tahun ajaran 2016/2017. Waktu pengambilan data dilakukan pada Februari 

2016sampai Februari 2017. Penelitian ini merupakan depelopment research menggunakan 

system kolaborasi antara tim pengajar kimia. Parameter Penelitian. Yang diamati pada 

penelitian terdiri dari Hasil belajar siswa yang berupa kertuntasan belajar dan sikap ilmiah 

siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi. 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :Penyusunan 

perangkat penelitian meliputi perangkat pembelajaran berupa Silabus, Rencana Pelaksanaan  

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)dan soal evaluasi.,  Mempersiapkan 

instrument pengumpulan data, Mensosialisasikankepada seluruh siswatentang langkah-

langkah model pembelajaran Problem Posing . 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Perangkat 

pembelajaran : Silabus , Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) serta soal evaluasi. 

 Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (1) metoda tes untuk 

mengetahui hasil belajar siswa dalam ranah kognitif dan juga untuk mengetahui  kemampuan 

analisis siswa (2)metoda angket digunakan untuk mengetahui sikap ilmiah  dan prestasi 

afektif siswa. (3) metoda observasi dilakukan untuk mendapatkan kumpulan data dari 

aktivitas belajar siswa pada saat melakukan kegiatan pembelajaran dan untuk pengamatan 

perilaku penilaian  hasil belajar ranah afektif. 

Analisis data dilakukan dalam 3 tahap, yaitu; pengambilan data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan melalui observasi dan wawancara.Mengukur penguasaan terhadap 

materi pelajaran kimia mengacu kepada ketuntasan belajar secara individu dan ketuntasan 

belajar secara klasikal. Untuk Mengetahui tuntas atau tidaknya belajar menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

KI =   SS     X  100 % 

         SM 

Dimana   KI = Persentase ketuntasan belajar secara individu 

      SS = Skor yang diperoleh siswa 

                SM = Skor maksimal  
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 Ketuntasan belajar secara klasikal dapat diketahui dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut : 

 

 KK = JL X 100 % 

                    JS 

Dimana KK= persentase ketuntasan belajar secara klasikal 

              JI = Jumlah Siswa yang tuntas secara individu 

   JS = Jumlah Siswa  

 

Dengan kategori ketuntasan adalah sebagai berikut : 

   Interval  %     Kategori 

85 %-100%     Baik Sekali 

 75%- 84 %     Baik 

   \65 %- 74 %     Cukup 

Dalam penelitian ini ketuntasan belajar siswa secara individual ditetapkan nilai 75, 

sedangkan ketuntasan belajar siswa secara klasikal adalah 85.Siswa dikatakan tuntas materi 

minimal 75 % dan ketuntasan klasikal apabila 85 % . Siswa mencapai ketuntasan individu ini 

berdasarkan ketentuan penilaian acuan patokan. 

Sikap ilmiah pembelajaransiswa dianalisis berdasarkan data  hasil observasi, 

observasi dilakukan dengan melihat aktivitas setiap siswa pada setiap pertemuan. Untuk 

menghitung  persentase aktivitas dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

P= F   X 100 % 

     N 

Keterangan; P= Persentase aktivitas 

    F= frekuensi aktivitas 

    N= Banyaknya individu 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

 Secara umum, hasil penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa terdapat peningkatan 

pemahaman pada mata pelajaran kimia SMA yang dibelajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Problem Possing .Hal ini terlihat  dari nilai hasil   belajar . 

Dalam penelitian ini ketuntasan belajar siswa secara individual ditetapkan nilai 83,17 

%. Ketuntasan belajar siswa  secara klasikal pada penelitian ini adalah 82,76 %. Siswa berada 

pada kualifikasi baik. Namun ketuntasan secara klasikal belum mencapai target. Karena 

berdasarkan ketentuan penilaian acuan patokan, ketuntasan klasikal tercapai  apabila  85 %  

mahasiswa mencapai ketuntasan individu. 

Hasil analisis dari  lembar observasi  dan wawancara diperoleh diskripsi data penilaian 

aspek sikap ilmiah dan afektif seperti terlihat pada Tabel1 .Berdasarkan  hasil  yang disajikan 

pada Tabel 1. diketahui bahwa dari ketiga sikap ilmiah yang telah diteliti maka pada sikap 

ilmiah untuk bertanya dan menjawab pertanyaan mengamati dan menjelaskan 

(mempresentasikan targetnya telah tercapai. Selanjutnya untuk aspek afektif diketahui bahwa 

dari keempat aspek afektif yang diteliti yaitu aspek jujur, disiplin, tanggung jawab dan 

kerjasama targetnya juga telah tercapai.  

Tabel 1 Diskripsi Penilaian Aspek Sikap Ilmiah dan Afektif Siswa 

 

ASPEK                                                   Target (%) Ketercapaian  (%) Kriteria 

Sikap Ilmiah 
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a. Mengamati                               60 88,89            tercapai 

b. Bertanya/Menjawab pertanyaan  60 78,80             tercapai 

c.   Mempresentasikan/Menjelaskan     60               100             tercapai 

 

Afektif 

a. Jujur 60 86,67 tercapai 

b. Disiplin 60 86,67 tercapai 

c. Tanggung jawab 60  86,67  tercapai 

d. Kerjasama 60 100 tercapai 

 

Pada akhir analisis diperoleh hasil ketercapaian pembelajaran siswa pada mata 

pelajaran kimia tahun ajaran 2016//2017 untuk aspek hasil belajar, sikap ilmiah mahasiswa 

dan afektif mahasiswa seperti terlihat pada    Tabel 2. 

Tabel 2 Ketercapaian Pembelajaran Siswa  

Aspek Target (% ) Ketercapaian (%) KriteriaHasil belajar 

a.Ketuntasan Individu                75                       83,17                  tercapai 

b.Ketuntasan Klasikal                85                       82,76                  belum tercapai 

Sikap Ilmiah                    60                        89, 23                 tercapai  

Afektif                            60                       90,00                   tercapai 

   

Berdasarkan Hasil yang disajikan pada Tabel 2 diketahui  hasil belajar untuk 

ketuntasan individu target telah tercapai pada kualifikasi baik sedangkan untuk ketuntasan 

klasikal belum tercapai karena hanya 82,76 % siswa yang mencapai ketuntasan individu 

sedangkan  berdasarkan ketentuan penilaian acuan patokan, ketuntasan klasikal tercapai  

apabila  85 %  siswa mencapai ketuntasan individu. Untuk aspek sikap ilmiah dan afektif 

diketahui dari hasil penelitian target telah tercapai. 

 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan seluruh hasil analisis penelitian ini dapat diberikan justifikasi 

bahwapemahaman pada mata pelajaran kimia SMA yang dibelajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif Problem Possing memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadapproses belajar dan hasil belajar siswa. 

Peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia SMA dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Problem Posing ini terjadi karena adanya pengaruh 

keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran baik secara individu maupun 

berkelompok dan lebih bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran sehingga siswa lebih 

termotivasi belajar dan prestasi belajar siswa menjadi meningkat, seperti yang dikemukakan 

Ai Sriwenda, dkk, 2013 pembelajaran dengan kondisi yang mengaktifkan siswa sebagai 

subjek belajar dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. 

Proses pembelajaran kimia dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Problem Posing menjadikan siswa bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberi 

melalui tiga kegiatan inti dalam proses pembelajaran Problem Posing yaitu pertama kegiatan 

Presolution Posing siswa dilatih menganalisa fakta koloid dalam kehidupan sehari-hari, kedua 

kegiatan Within Solution Posing siswa dilatih untuk menyampaikan usulan pemecahan 

masalah dari berbagai macam literatur dan membuktikan usulan pemecahan masalah melalui 

percobaan dan ketiga kegiatan Post Solution Posing siswa dilatih untuk mengajukan masalah 

yang lebih menantang (Challenging) dalam bentuk fakta koloid yang dikaitan dalam 

kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan pembelajaran Problem Posing tersebut siswa menjadi 

lebih termotivasi untuk belajar. Tingginya motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran 
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dapat dilihat dari siswa hadir tepat waktu, mengajukan pertanyaan tentang materi pelajaran, 

mengemukakan pendapat, berani memberi tanggapan terhadap pendapat teman dengan tepat 

dan bekerjasama dalam diskusi kelompok dengan tertib. Sesuai dengan penilaian sikap ilmiah,   

nilai rata-rata sikap ilmiah tinggi, ini membuktikan bahwa siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. Slameto (2010) mengemukakan bahwa bila siswa menjadi partisipan yang aktif 

dalam proses pembelajaran, maka siswa akan memiliki pengetahuan yang diperolehnya 

dengan baik dan diperkuat oleh Cankoy dan Darbaz (2010) jika siswa aktif dan memiliki 

motivasi yang tinggi dalam proses pembelajaran maka siswa dapat mengingat lebih lama mata 

pelajaran yang diberikan. 

Motivasi belajar siswa secara langsung dalam belajar akan mempengaruhi keterlibatan 

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Terlihat dari kegiatan Within Solution Posing 

siswa dilatih mengajukan usulan pemecahan masalah dari berbagai literatur dan menguji 

kebenaran usulan pemecahan masalah melalui percobaan . Sriwenda (2013) juga menyatakan 

bahwa motivasi siswa yang tinggi dalam belajar menyebabkan keterlibatan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, mempengaruhi keterampilan siswa dalam 

mengamati hasil percobaan dengan teliti dan terampil dalam menggunakan alat dan bahan 

pada uji usulan pemecahan masalah dalam percobaan.  

Siswa yang aktif berarti siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Keaktifan siswa 

terlihat pada aktifitas dan perhatian siswa selama proses pembelajaran berlangsung, terutama 

pada tahap Post Solution Posing siswa dilatih untuk mengajukan masalah yang lebih 

menantang (Challenging) dalam bentuk fakta kimia  yang dikaitan dalam kehidupan sehari-

hari sehingga siswa memiliki wawasan yang luas tentang fakta kimia  dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam mempresentasikan hasil diskusi siswa kelas eksprimen memiliki 

komunikasi yang lancar, penyampaian materi sistemasis dan jelas, memiliki penguasaan 

materi yang luas dan berani menyampaikan hasil diskusi. Motivasi siswa yang tinggi 

mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran kimia, sesuai dengan pendapat 

Brown dan Walter (2013) bahwa siswa yang memiliki motivasi yang tinggi dalam proses 

pembelajaran akan lebih mudah dalam memahami materi, selanjutnya Cankoy dan Darbaz 

(2010) juga menyatakan bahwa motivasi yang tinggi dapat meningkatkan pemahaman dan 

penguasaan materi yang baik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Model pembelajaran kooperatif Problem Possing ini lebih menuntut keaktifan siswa 

dalam membuktikan suatu masalah atau suatu konsep yang dipelajari yang langsung 

dilakukan oleh siswa sehingga akan meminimalisasi adanya miskonsepsi (devi puriandari 

dkk, 2014). Model Pembelajaran Problem Possing  melibatkan siswa dalam meramalkan suatu 

fenomena,. pada tahap ini guru mengajak siswa mengungkapkan permasalahan –

permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran berdasarkan fakta fakta yang telah ada. 

Kemudian dari permasalahan berdasarkan fakta yang telah diungkapkan, guru menetapkan 

satu permasalahan yang nantinya akan dipecahkan secara berkelompok. dan akhirnya 

menjelaskan hasil pembahasan permasalahan  dan dibandingkan dengan ramalan mereka 

sebelumnya. Jika jawaban yang diobservasi tidak sesuai dengan yang diramalkan maka siswa 

harus bisa menjelaskannya secara logis, Sehingga pada model pembelajaran Problem Possing 

akan muncul sikap ilmiah mengamati, bertanya dan menjelaskan (Herni Budiati dkk, 2014). 

Hasil penelitian terlihat dari Tabel 1 dan Tabel 2 diketahui bahwa untuk aspek sikap ilmiah 

telah mencapai target lebih dari 60%. Sikap ilmiah untuk mengamati , bertanya dan 

menjelaskan telah mencapai target. Sikap Afektif secara keseluruhan telah mencapai target 

untuk jujur, disiplin, bertangggung jawab dan kerjasama  

Dalam penelitian ini dapat dinyatakan berhasil karena kemampuan dan aspek ilmiah 

yang diukur telah mencapai target yang direncanakan. Dari hasil pengamatan dan pembahasan  

dapat direkomendasikan  bahwa penggunaan model pembelajarn kooperatif Problem 
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Possingdapat meningkatkan kemampuan dan sikap ilmiahs iswa pada mata pelajaran kimia 

SMA. 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Penggunaan model pembelajarn kooperatif Problem Possing.dapat meningkatkan 

kemampuan dan sikap ilmiah siswa pada mata pelajaran  kimia SMA  dengan kualifikasi baik 

. ketercapaian  ketuntasan belajar klasikal adalah 82,76 %. Persentase ketercapaian aspek 

sikap ilmiah siswa dan aspek afektif siswa telah mencapai target  yaitu  89,23 % untuk aspek 

sikap ilmiah sedangkan persentase ketercapaian aspek afektif adalah 90,00 % . 
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ABSTRACT 

A methode of learning which have been used centered on teachers that 

is a methode of talk. This affects students learning achievements, 

therefore, it is conducted a reseach by applying active learning 

strategy type true or false to increase students' achievement in learning 

the structure of atom in Senior High School. The technique of data 

collection in this reseach is a test technique. Data analyzed with t-test 

to know the increase of students' learning achievement between  

experiment grade and class control. From the research data, obtained 

value of t-count  4,97 and t- table  1,67, so t- count is bigger than (lbh 

besar dari) t-table. It can be concluded, the implementation of active 

learning strategy type true or false can increase students' learning 

achievement of atom structure in Senior High School by 27%. 

 

Keyword: True or False, students achievement, atomic structure 

 

PENDAHULUAN 

Strategi adalah rencana atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis, yang 

memiliki sistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan (Pusat Bahasa, 2002).Sanjaya (2006) menyatakan bahwa strategi merupakan usaha 

untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan.Jadi, dengan 

demikian strategi dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Pada mulanya istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan 

sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. 

Sekarang, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan 

memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan (Sanjaya, 2006).Begitu 

juga dalam bidang pendidikan, dengan adanya strategi pembelajaran diharapkan agar peserta 

didik mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar (Zaini, dkk, 2008). 

Strategi pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua 

potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai hasil belajar yang 

memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu strategi 

pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada 

proses pembelajaran. Strategi pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak 

peserta didik untuk belajar secara aktif (Zaini, dkk, 2008). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi kimia kelas XI IPA SMAN 10 

Pekanbaru diperoleh informasi bahwa metode pembelajaran yang selama ini digunakan pada 

pokok bahasan struktur atom adalah ceramah, hal ini menyebabkan siswa kurang aktif dalam 

proses pembelajaran. Hasil belajar kimia siswa pada pokok bahasan struktur atom masih 

banyak yang di bawah nilai KKM, sementara KKM untuk pokok bahasan struktur atom di 

SMAN 10 Pekanbaru adalah 72. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, salah satu strategi pembelajaran aktif yang dapat 

menghasilkan perubahan positif dan siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran dan 

tujuan akhir dari pembelajaran dapat tercapai adalah dengan menerapkan strategi 

pembelajaran aktif tipe true or false. 

Strategi pembelajaran aktif tipe true or false merupakan aktifitas kolaboratif yang dapat 

mengajak siswa untuk terlibat ke dalam materi pelajaran dengan segera. Kelebihan dari 

strategi pembelajaran aktif tipe true or false diantaranya adalah dapat menumbuhkan 

kerjasama tim, berbagi pengetahuan dan belajar secara langsung (Zaini, dkk, 2008). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa 

melalui penerapan strategi pembelajaran aktif tipe true or false pada pokok bahasan struktur 

atom SMAN 10 Pekanbaru, dan untuk mengetahui besarnya peningkatan prestasi belajar 

siswa melalui penerapan strategi pembelajaran aktif tipe true or false pada pokok bahasan 

struktur atom SMAN 10 Pekanbaru. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar yang 

dinyatakan dalam rapor (Poerwanto dalam Uno, H.B, 2008).Selanjutnya Winkel (dalam Uno, 

H.B, 2008) mengatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau 

kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang 

dicapainya. Sedangkan S. Nasution (dalam Uno, H.B, 2008) menyatakan bahwa  prestasi  

belajar adalah kesempurnaan  yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. 

Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, afektif dan 

psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu 

memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut (Uno, H.B, 2008). 

Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta 

didik yang meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. 

Jadi prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh 

setiap anak pada periode tertentu (Uno, H.B, 2008). 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities 

designed to achieves a particular educational goal (David dalam Sanjaya, 2006). Strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai  perencanaan  yang  berisi  tentang  rangkaian  kegiatan  

yang  didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan 

rencana tindakan (rangkaian kegiatan) dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan 

dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai  tujuan  tertentu, dalam hal  ini adalah  

tujuan pembelajaran (Sanjaya, 2006). Dick & Carey (dalam Sanjaya, 2006) juga menyatakan 

bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang 

digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Sedangkan 

menurut Winataputra (dalam Hasim 2010) strategi pembelajaran diartikan sebagai urutan 

langka, atau prosedur yang digunakan guru untuk membawa siswa dalam suasana tertentu 

untuk mencapai tujuan belajarnya. 
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Strategi pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik 

untuk belajar secara aktif (Zaini, dkk, 2008). Silberman (2007) menyatakan bahwa 

pembelajaran aktif meliputi berbagai cara untuk membuat peserta didik aktif sejak awal 

melalui aktifitas-aktifitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat 

membuat mereka berfikir tentang materi pelajaran, siswa mengambil peran yang lebih 

dinamis dalam menentukan bagaimana dan apa yang mereka akan ketahui, apa yang 

seharusnya mereka bisa lakukan dan bagaimana mereka akan melakukannya. 

Prosedur pembelajaran true or false menurut Zaini, dkk (2008) yaitu : 

1. Dibuat list pernyataan yang berhubungan dengan materi pelajaran, setengah darinya 

benar dan setengah yang lain salah. Masing-masing pernyataan ditulis pada selembar 

kertas yang berbeda. Pernyataan yang dibuat sesuai dengan jumlah peserta didik yang 

ada. 

2. Setiap peserta didik diberi satu kertas kemudian mereka diminta untuk mengidentifikasi 

mana pernyataan yang benar dan mana yang salah. Sebelumnya guru menjelaskan 

kepada peserta didik bahwa cara mengerjakan tugas adalah dengan bekerjasama. 

3. Jika proses ini selesai, siswa membacakan masing-masing pernyataan dan siswa diminta 

untuk menentukan jawaban apakah pernyataan tersebut benar atau salah. 

4. Guru memberi masukan untuk setiap jawaban. 

5. Guru menekankan bahwa kerjasama kelompok yang positif akan sangat membantu kelas 

karena ini adalah metode belajar aktif. 

 

Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka mendominasi aktifitas pembelajaran. 

Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari 

materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka 

pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif, siswa 

diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran. Dengan cara ini biasanya peserta 

didik akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat 

dimaksimalkan (Zaini, dkk, 2008). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan rencana penelitian pretes-

postes.Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMAN 10 Pekanbaru, kemudian dilakukan 

uji homogenitas. Dari uji homogenitas terdapat dua kelas yang mempunyai kemampuan dasar 

yang sama (homogen), maka kedua kelas tersebut dijadikan sebagai sampel. Kemudian kedua 

kelas tersebut diundi untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Rancangan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1 

Rancangan Penelitian 

Kelas Pretes Perlakuan Postes 

Eksperimen T1 X T2 

Kontrol T1 - T2 

 (Nazir, 2003) 

Keterangan: 

X :  Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan penerapan strategi pembelajaran aktif 

tipe true or false 

- :  Perlakuan terhadap kelas kontrol dengan tidak menerapkan strategi pembelajaran 

aktif tipe true or false 

T1 :   Data awal kelas eksperimen dan kelas kontrol yang di dapat dari hasil uji 

homogenitas. 
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T2 :    Data akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol yang di dapat dari selisih nilai tes 

awal dan tes akhir dalam pembelajaran 

 

Rancangan dalam penelitian ini adalah pada kelas eksperimen diberikan perlakuan yaitu 

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe true or false, sedangkan pada kelas kontrol 

diberi perlakuan menggunakan metode ceramah dan diskusi.Sebelum diberikan perlakuan, 

kedua kelas terlebih dahulu diberikan pretes dan setelah perlakuan diberikan lagi postes. Soal 

pretes dan postes adalah sama, jumlah waktu yang digunakan juga sama. Selisih data antara 

pretes dan postes dari kedua kelas (eksperimen dan kontrol) merupakan data akhir yang 

digunakan untuk melihat peningkatan prestasi belajar siswa setelah perlakuan. 

Data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus uji-t.Uj-t yang digunakan 

adalah uj-t satu pihak (1 – α). Dengan kriteria pengujian : terima hipotesis apabila thitung 

>ttabel dengan derajat kebebasan dk =  n1 + n2 – 2 dengan huruf α = 0.05 untuk derajat harga 

tlainnya hipotesis ditolak. 

Untuk menentukan derajat peningkatan hasil belajar siswa dilakukan dengan 

menghitung koefisien determinasi (r
2
) yang diperoleh dengan rumus :

22

2
2




nt

t
r .Sedangkan 

untuk besarnya peningkatan (koefisien penentu) didapat dari: %1002  rKp . 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data uji hipotesis merupakan data yang diperoleh dari selisih nilai postes dengan pretes. 

Hasil analisa data dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3 

Hasil Analisa Data Uji Hipotesis 

Kela

s 

n X
 



X  
Sga

b 

thitu

ng 

ttabe

l 

K

p 

Eks 34 47

4 

13,94

1 

2,3

8 

4,9

7 

1,6

7 

2

7

% Kont

r 

35 38

8 

11,08

6 

Keterangan : 

n : jumlah siswa 

∑X : jumlah selisih nilai pretes dan postes 

 : nilai rata-rata selisish pretes dan postes 

 

Analisa data hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji 1 pihak (1 - α) untuk melihat 

perbandingan antara nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat nilai thitung = 4,97 dan ttabel = 1,67 sehingga thitung >ttabel, maka hipotesis yang 

berbunyi “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe True or False dapat Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Struktur Atom 10 Pekanbaru” dapat diterima. 

Hasil data hipotesis juga menunjukkan peningkatan prestasi belajar siswa sebesar 

27%.Artinya penerapan strategi pembelajaran aktif tipe true or false mampu meningkatkan 

prestasi belajar siswa sebesar 27%.Angka yang diperoleh sudah cukup berarti bagi 

pembelajaran kimia di SMA karena ada banyak faktor yang mempengaruhi belajar siswa.Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syah (2010) bahwa ada 3 faktor yang 

mempengaruhi belajar yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor pendekatan 

belajar.Strategi pembelajaran aktif tipe true or false yang diterapkan ini termasuk ke dalam 
faktor pendekatan belajar. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Strategi 

pembelajaran aktif tipe true or false pada pokok bahasan struktur dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa SMAN 10 Pekanbaru dengan taraf nyata 5% didapatkan harga t-hitung >t-tabel 

dengan persentase peningkatan sebesar 27%. 
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ABSTRACT 

The development of an innovative learning material with saintific 

approach has been conducted to obtain a standar learning material to 

be used in the teaching of Analytical Chemistry. The aim of the study is 

to provide an inovative Chemistry learning material to improve 

students’ achievement on the teaching of Cation Separation subject to 

meet the required competence as imposed in Indonesian Qualifications 

Framework (KKNI) curriculum. The research has been carried out 

through the enrichment of a complet and standard learning material 

for Cation Analysis, followed by innovation of the chemistry material 

with scientific approach to be used as a main learning resource to 

improve students competence in Analytical Chemistry. A package of 

standard learning material has been developed well and it has been 

used as learning media in the class. The results has shown that the 

developed learning material with scientific approach has been proven 

to be effective to improve students performance in Analytical 

Chemistry. The teaching of sub subject of Analysis Cation Group I has 

been completed in the first trial. The students performance in 

experimental class (M=83.0) was found higher than that in control 

class (M=78.3), and both groups were significantly differen (tcount7.335 

> ttable 1.775). The developed learning material was found very 

effective to be used as learning material in the teaching of Analytical 

Chemistry. The effectivity of the developed learning material (104%) 

was also found higher than that obtained by the existing textbook 

(97%). 

. 

 

Keywords: Learning Material, Innovation, Saintific approach, Cation Analysis, KKNI 

 

PENDAHULUAN 

Pengembangan bahan ajar standar berbasis saintifik melalui inovasi materi pembelajaran 

sangat perlu dilakukan terutama dalam memenuhi bahan ajar berkualitas yang dipergunakan 

mahasiswa sesuai tuntutan kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). Untuk menghadapi persaingan global dan era Masyarakat Ekonomi ASEAN, bangsa 

Indonesia harus meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia, agar memiliki daya saing yang 

tinggi.Kualitas SDM ditandai perkembangan cepat pola berpikir setiap individu untuk 

mempertahankan dirinya dan memenangkan persaingan. Pola berpikir yang dimaksudkan 

dapat berupa kemampuan berpikir kreatif, kritis, pemecahan masalah, serta kemampuan 
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mengambil keputusan (Liliasari, 2005). Bahan ajar kimia analitik yang berkualitas baik dan 

standar akan dapat menolong mahasiswa di dalam pembelajaran sehingga kompetensi yang 

diperlukan dapat tercapai sesuai dengan pokok bahasan yang dipelajari. Bahan ajar harus 

mencakup komponen materi kurikulum yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan. Materi kimia di dalam buku ajar kimia berkualitas baik harus tuntas, sistematik, 

mudah dimengerti, menarik, dan memberikan penekanan muatan lokal penggunanya sesuai 

tuntutan kurikulum berbasis KKNI. Dengan demikian, diperlukan inovasi pembelajaran yang 

yang dituangkan dalam bentuk bahan ajar kimia analitik.   

Inovasi dalam pembelajaran sangat perlu dilakukan karena berhubungan dengan 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akan mengisi lapangan kerja bidang kimia 

(Machtmes, dkk., 2009). Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran juga telah 

mendorong pergeseran pembelajaran dari pembelajaran konvensional kepada pembelajaran 

mandiri dan terstruktur sehingga kesan pembelajaran akan semakin lama dapat diingat oleh 

siswa (Montelongo dan Herter, 2010; Tompkins, dkk., 2006; MacKinnon, dkk., 2002). 

Pemberlakuan kurikulum berorientasi KKNI di Universitas Negeri Medan Tahun 2016 

menjadi tantangan terhadap dosen dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam setiap 

matakuliah yang sedang diajarkan. Salah satu usaha yang perlu mendapat perhatian adalah 

melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan (Gravagna, 

2009). Inovasi pembelajaran sangat diperlukan dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

yang dapat dituangkan dalam bahan ajar agar kesan pembelajaran lebih lama diingat oleh 

mahasiswa (Tompkins, dkk., 2006; Bain, dkk, 2005; Ebert, 2005). Inovasi pembelajaran yang 

dituangkan di dalam bahan ajar sangat penting yang dapat memberikan hasil belajar lebih 

baik, peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelajaran menuju pembaharuan (Goto, dkk., 

2010).  

Inovasi dalam pendidikan sering dihubungkan dengan pembaharuan yang berasal dari 

hasil pemikiran kreatif, temuan dan modifikasi yang memuat ide dan metode yang 

dipergunakan untuk mengatasi suatu permasalahan pendidikan. Inovasi pendidikan juga 

termasuk suatu rencana atau pola yang dapat dipergunakan untuk membangun kurikulum, 

mendisain bahan instruksional dan sebagai pengarah terhadap kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas atau di luar kelas (Riskin, dkk., 2006). Inovasi pembelajaran harus dapat berfungsi 

sebagai alat komunikasi dalam penyampaian materi pelajaran (Albers, 2009). Agar inovasi 

pembelajaran berhasil optimum sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka beberapa hal 

perlu dipertimbangkan dalam inovasi seperti rasional teoritis, landasan pemikiran 

pembelajaran dan lingkungan belajar. Pembelajaran yang inovatif dapat diakui apabila dapat 

dipergunakan secara luas dalam pembelajaran dan terbukti efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dengan demikian, inovasi pembelajaran sebaiknya fleksibel dan 

bertanggungjawab terhadap hasil dan tujuan pembelajaran sehingga penyampaian materi 

menjadi terfokus dan dapat mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa dalam belajar 

(Douthwaite, dkk., 2009).  

Inovasi pembelajaran sangat bermanfaat diintegrasikan di dalam bahan ajar kimia 

terutama untuk menjadikan pembaca buku lebih mudah memahami dan mengerti konsep 

materi kimia yang abstrak dan kompleks menjadi bahan yang nyata dan lebih sederhana 

(Goto, dkk., 2010; Alberts, 2009; Johnson, 2006; Devino dan Labov, 2000). Inovasi 

pembelajaran kimia adalah suatu pendekatan pengajaran meliputi strategi, metode dan prinsip 

pengajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia memiliki 

kelebihan dalam tiga aspek, yaitu (1) pembelajaran pemecahan masalah, (2) pembelajaran 

berdasarkan pengalaman, dan (3) pembelajaran berbasis individu dan kerjasama (Situmorang, 

2004). Pembelajaran pemecahan masalah dilakukan untuk menuntun mahasiswa melakukan 

penyelidikan melalui permasalahan bermakna. Pembelajaran ini akan membawa mahasiswa 

pada situasi nyata sehingga dapat menuntun mahasiswa membangun pengetahuan dan 
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ketrampilan melalui pembelajaran mandiri (Blom-Zandstra, dkk., 2008; Markowitz, dkk., 

2008). Pembelajaran yang baik harus dapat berfungsi sebagai alat komunikasi dalam 

penyampaian materi kuliah yang mampu menyempurnakan pola pikir peserta didik yang 

berpusat pada peserta didik (Situmorang, dkk, 2015). Bahan ajar yang baik sangat efektif 

digunakan sebagai media pembelajaran karena berfungsi sebagai alat komunikasi dalam 

membawa informasi akurat dari sumber belajar kepada pembelajar (Silitonga dan Situmorang, 

2009). Pengembangan bahan ajar kimia yang inovatif perlu dilakukan untuk memenuhi 

tuntutan sebuah bahan ajar yang berkualitas baik dan berhasil sehingga dapat mengantarkan 

peserta didik untuk mencapai kompetensi di dalam pembelajaran (Situmorang, 2013).  

Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis 

dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Karakteristik pendekatan saintifik 

yaitu berpusat kepada mahasiswa, melibatkan keterampilan proses sains dalam 

mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial 

dalam merangsang perkembangan intelek khususnya keterampilan berfikir tingkat tinggi 

mahasiswa, dan dapat mengembangkan karakter mahasiswa. Pembelajaran dengan web based 

instruction tidak diragukan lagi telah memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa maupun 

instrukturnya (Sudha & Amutha, 2015). Beberapa model pembelajaran tergolong sebagai 

pendekatan saintifik, diantaranya Problem Based Learning, Project Based Learning, dan 

Discovery Learning.  

Inovasi pembelajaran dalam peningkatan penguasaan mahasiswa terhadap materi 

perkuliahan Kimia Analitik sangat diperlukan (Situmorang, 2004; Situmorang dan 

Situmorang, 2009; Tarigan dan Situmorang, 2011). Keberhasilan dalam inovasi pembelajaran 

sangat ditentukan oleh materi pelajaran dan tujuan pengajaran yang akan disampaikan kepada 

mahasiswa. Keefektivan dari pembelajaran inovatif ini menjadi pertimbangan dalam 

penerapan pembelajaran inovatif pada pengajaran kimia analitik sesuai tuntutan kurikulum 

berorientasi KKNI. Untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa maka diperlukan 

pengembangan bahan ajar agar topik yang diajarkan udah terkomunikasi dan memberikan 

hasil belajar yang optimum (Boyce, dkk. 1997; Chiang-Soong dan Yager, 1993).  

Untuk mengembangkan penguasaan konsep kimia maka sangat dibutuhkan komitmen 

mahasiswa dalam belajar dengan menghubungkan teori yang dipelajari dengan kehidupan 

nyata (Rudzitis, 2003). Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan pengembangan bahan ajar 

kimia analitik yang standar melalui inovasi pembelajaran berbasis saintifik dalam memenuhi 

buku ajar berkualitas yang dipergunakan mahasiswa sesuai tuntutan kurikulum berorientasi 

KKNI. Bahan ajar standar ini akan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa belajar kimia 

analitik dengan mudah dan efisien sehingga terjadi pergeseran pembelajaran dari lecturer 

centre menuju student centre untuk pembelajaran mandiri. Tujuan penelitian ini adalah 

melakukan pengembangan bahan ajar kimia analitik yang dikemas sebagai bahan ajar kimia 

standar dan lengkap untuk pengajaran Analisis Kation dengan cara menginovasi bahan ajar 

menggunakan pendekatan saintifik dan mengoptimalkan pembelajaran dengan memanfaatkan 

teknologi informasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian Penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar Kimia Analitik yang standar dan 

inovatif berorientasi saintifik melalui inovasi pokok bahasan Analisis Kation sesuai tuntutan 

kurikulum berorientasi KKNI. Penelitian merupakan gabungan survery, exploratif, dan 

eksperimental. Inovasi bahan ajar dilakukan mengikuti prosedur yang dilakukan pada 

penelitian sebelumnya (Situmorang, dkk., 2011; Situmorang dan Sitorus, 2012; Situmorang, 

dkk., 2015).  
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Penelitian dilakukan melalui tahapan: (1) Pengembangan materi kimia Analisis Kation 

yang relevan di dalam bahan ajar melalui integrasi bahan ajar kontekstual untuk memperkaya 

materi ajar, (2) Melakukan inovasi terhadap bahan ajar dengan mengintegrasikan 

pembelajaran berbasis saintifik agar materi pembelajaran dapat disampaikan secara 

sederhana, komunikatif, menarik, dan memotivasi siswa untuk belajar, (3) Evaluasi dan 

standarisas bahan ajar hasil pengembangan berdasarkan standar isi BSNP dan standar 

UNESCO, (4) Penggunaan bahan ajar hasil inovasi untuk meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa pada pengajaran Analisis Kation. Instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian diantaranya anghet standar dan evaluasi belajar dalam 

bentuk tes objektif untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mahasiswa. Prosedur 

penelitian diilustrasikan pada Gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Prosedur dan tahapan penelitian untuk pengembangan bahan ajar Kimia Analitik 

Pokok Bahasan Analisis Kation melalui inovasi berbasis saintifik untuk meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa dalam pengajaran Analisis Kation. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pengembangan Bahan Ajar Inovatif Berbasis Saintifik 

Analisis terhadap bahan ajar yang sedang digunakan mahasiswa semester 3 mahasiswa 

Unimed khususnya matakuliah Kimia Analitik pada tahun 2016 telah menerapkan semi KKNI 

yang bahan ajarnya belum spesifik dikhususkan untuk KKNI. Pengembangan bahan ajar 

analisis kation berbasis pendekatan saintifik dilakukan dengan menginovasi model 

pembelajaran berbasis proyek dan masalah disertai dengan kegiatan eksperimen di 

laboratorium. Dipadukan dengan multimedia sebagai pelengkap bahan ajar. Bahan ajar 

diberikan kepada mahasiswa berupa hard copy, video dan juga dalam bentuk ebook yang 

disajikan dalam web. Materi analisis kation meliputi sub pokok bahasan: (1) Pengantar 

Analisis Kation, (2) Analisis Pemisahan Kation Golongan I, (3) Analisis Pemisahan Kation 

Golongan II, (4) Analisis Pemisahan Kation Golongan III, (5) Analisis Pemisahan Kation 

Golongan IV, (6) Analisis Pemisahan Kation Golongan V, dan (7) Aplikasi Analisis Kation.  

Agar bahan ajar menjadi lengkap dalam konsep ilmu dan mengandung kegiatan 

pembelajaran yang dapat menuntun mahasiswa untuk mencapai kompetensinya sebagaimana 

diinginkan dalam kurikulum berorientasi KKNI maka dilakukan pengembangan dan inovasi. 

Komponen pengembangan bahan ajar inovatif berbasis saintifik untuk Pokok Bahasan 

Analisis Kation dirangum pada Tabel 1.  

Table 1.  

Komponen pengembangan bahan ajar inovatif berbasis saintifik Mata Kuliah Kimia Analistik 

Dasar untuk Pokok Bahasan Analisis Kation sesuai tututan kurikulum berbasis KKNI 

No Sub Pokok 

Bahasan 
Pengembangan Bahan Ajar Yang Dilakukan 

1 Pengantar 

Analisis 

Pengayaan materi ajar Analisis Kation melalui integrasi 

pembelajaran berbasis saintifik, termasuk diantaranya pembelajaran 
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Kation kontekstual, Problem based learning, Projek Mini, dan Percobaan 

sederhana, Dalam pendahuluan diberikan pengantar tentang kasus 

yang berbubungan dengan Analisis Kation, seting media powerpoin 

dan video dalam media flash, hyperlink pada website yang relevan 

dengan pengajaran Analisis Kation. Penyusunan materi ajar yang 

terpadau dalam bentuk hard copy dan elektronik. 

2 Analisis 

Pemisahan 

Kation 

Golongan I 

Pengayaan materi ajar Analisis kation golongan I (Ag
+
, Pb

2+
, Hg2

2+
), 

diantaranya adalah Langkah pemisahan kation golongan I, 

Pemisahan dan identifikasi ion raksa(I) (Hg2
2+

), Pemisahan dan 

identifikasi ion timbal(II) (Pb
2+

), dan Pemisahan dan identifikasi ion 

perak(I) (Ag
+
). Inovasi bahan ajar dilakukan melalui integrasi 

pembelajaran berbasis kontekstual, integrasi kegiatan laboratorium 

berhubungan dengan kontekstual untuk Analisis Pemisahan Kation 

Golongan I. Penyajian media pembelajaran dan video dalam media 

flash, hyperlink pada website yang relevan dengan Analisis 

Pemisahan Kation Golongan I. Penyakian contoh–contoh soal 

Analisis Pemisahan Kation Golongan I dalam bentuk flow chart serta 

cara penyelesaiannya. 

3 Analisis 

Pemisahan 

Kation 

Golongan 

II 

Pengayaan materi ajar Analisis kation golongan II (Hg
2+

, Cu
2+

, SbO
+
, 

Sn
2+

, Sn
4+

) meliputi Langkah pemisahan kation golongan II 

Pemisahan dan identifikasi ion raksa(II) (Hg
2+

), Pemisahan dan 

identifikasi ion tembaga(II) (Cu
2+

), Pemisahan dan identifikasi ion 

antimon(III) (Sb
3+

, SbO
+
), dan emisahan dan identifikasi ion timah  

(Sn
2+

 dan  Sn
4+

). Inovasi bahan ajar untuk Analisis Pemisahan Kation 

Golongan IIdilakukan dengan beberapa cara diantaranya 

menggunakan simulasi computer dalam menjelaskan reaksi-reaksi 

pada Analisis Pemisahan Kation Golongan II yang diseting dalam 

media flash. Percobaan laboratorium dan kegiatan luar kelas, soal-

soal dan pembahasan yang berhubungan dengan Analisis Pemisahan 

Kation Golongan II. Selanjutnya dilakukan integrasi contoh melalui 

gambar, pembelajaran Problem Based Learning dan contoh – contoh 

soal serta penyelesaiannya, dan hyperlink pada website yang relevan 

yang berhubungan dengan Analisis Pemisahan Kation Golongan II. 

4 Analisis 

Pemisahan 

Kation 

Golongan 

III 

Pengayaan materi ajar Analisis Pemisahan Kation golongan III (Zn
2+

, 

Mn
2+

, Fe
2+

 atau Fe
3+

, Co
2+

, Ni
2+

, Al
3+

, Cr
3+

). Pengayaan bahan ajar 

dilakukan meliputi Langkah pemisahan Kation golongan III, 

Pemisahan dan identifikasi ion mangan(II) (Mn
2+

), Pemisahan dan 

identifikasi ion besi (Fe
2+

 atau Fe
3+

), Pemisahan dan identifikasi ion 

kobalt(II) (Co
2+

), Pemisahan dan identifikasi ion nikel(II) (Ni
2+

), 

Pemisahan dan identifikasi ion aluminium(III) (Al
3+

), Pemisahan dan 

identifikasi ion krom(III) (Cr
3+

), dan  Pemisahan dan identifikasi ion 

seng(II) (Zn
2+

). Selanjutnya dilakukan inovasi melalui integrasi 

pembelajaran berbasis saintifik yang kontekstual tentang Analisis 

Pemisahan Kation golongan III. Pendekatan saintifik (scientific), 

mengimpikasikan contoh soal dan penyelesaiannya serta memberikan 

latihan soal, memberi percobaan masing – masing praktikum 

mengenai Analisis Pemisahan Kation golongan III dan pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) 

5 Analisis 

Pemisahan 

Pengayaan materi ajar Analisis kation Analisis Pemisahan Kation 

Golongan IV (Ca
2+

 dan Ba
2+

), diantaranya Langkah pemisahan 
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Kation 

Golongan 

IV 

kation golongan IV, dan Reaksi identifikasi golongan IV. Dalam 

pengajaran Analisis Pemisahan Kation Golongan IV diberikan kasus 

yang berbubungan dengan pemisahan katioan dari campuran yang 

tergolong Kation Golongan IV sehingga dapat terpisah dan 

teridentifikasi satu-persatu menjadi ion tunggal. Seting media 

powerpoin dan video untuk perubahan warna senyawa hasil Analisis 

Pemisahan Kation Golongan IV dibuat dalam dalam media flash. 

Selanjutnya disajika hyperlink pada website yang relevan tentang 

Analisis Pemisahan Kation Golongan IV. 

6 Analisis 

Pemisahan 

Kation 

Golongan 

V 

Pengayaan materi ajar Analisis kation golongan IV (Ca
2+

 dan Ba
2+

) 

untuk beberapa sub pokok bahasan diantaranya adalah Langkah 

pemisahan kation golongan IV, Analisis kation golongan V (Mg
2+

, 

Na
+
, K

+
 dan NH4

+
), Langkah pemisahan dan identifikasi kation 

golongan V, dan Reaksi penting analisis kation golongan V. 

Pembelajaran Analisis Pemisahan Kation Golongan V dilakukan 

dengan pendekatan saintifik (scientific) melalui proyek mini dan 

praktikum dan pembelajaran PBL untuk analisis Kation Golongan V. 

7 Aplikasi 

Analisis 

Kation 

Pemilihan materi ajar yang berhubungan dengan Aplikasi Analisis 

Kation, integrasi pembelajaran berbasis kontekstual terutama untuk 

aplikasi Aplikasi Analisis Kation lain di dalam industri 

pertambangan. 

 

3.2. Standarisasi Bahan Ajar Hasil Pengembangan 

Bahan ajar inovatif berbasis saintifik mata kuliah Kimia Analistik Dasar untuk Pokok 

Bahasan Analisis Kation yang sudah dikembangkan terlebih dahulu distandarisasi untuk 

melihat tingkat kelayakan bahan ajar untuk dipergunakan di Perguruan Tinggi. Standarisasi 

dilakukan dengan meminta pendapat ahli, yaitu dosen Kimia Analitik yang sudah memiliki 

pengalaman dalam mengajarkan Analisis Kation paling sedikit dua tahun berturut-turut. dan 

dilanjutkan dengan merevisi bahan ajar berdasarkan masukan dari para ahli. Selanjutnya 

bahan ajar juga diberikan kepada mahasiswa senior yang sudah pernah mengikuti perkuliahan 

pada pokok bahasan Analisis Kation untuk diminta pendapat dan tanggapan terhadap isi dan 

kelayakan bahan ajar hasil pengembangan. Hasil penilaian responden untuk semua komponen 

bahan ajar yang diajukan kepada responden diberikan masukan secxara sukarela dengan 

mengisi angket yang diberikan kepada responden seperti diringkas pada Tabel 2. Dari hasil 

pendapat responden diketahui bahwa Dosen memberikan pendapat yang positif terhadap 

komponen bahan ajar pengembanga untuk semua komponen, yaitu komponen isi, 

Keterbacaan, Kedalaman Materi, Disain, dan Bahasa, yaitu dengan rata-rata 3.79, tergolong 

sangat baik. Pendapat responden Mahasiswa senior juga memberikan penilaian yang positif 

terhadap materi ajar hasil pengembangan dengan rata-rata 3,78, yaitu tergolong sangat baik. 

dari keseluruhan responden diperoleh rata-rata 3,78 yaitu tergolong sangat baik. Dengan 

demikian bahan ajar kimia hasil pengembangan sudah tergolong pada kriteria sangat baik 

layak untuk dipergunakan dalam pembelajaran pada pengajaran Analisis Kation.  

 

Tabel 2. Pendapat responden terhadap kualitas bahan ajar hasil pengembangan berbasis 

saintifik untuk pengajaran Analisis Kation. Angka adalah rata-rata dari kelompok responden 

(total 55 responden). Kriteria penilaian: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = kutang baik, dan 1 = 

tidak baik. 

Kompone

n Bahan 

Ajar 

Deskripsi Singkat Bahan Ajar Inovatif Berbasis 

Kontekstual 

Pendapat Responden 

Ds Mhs Rataa

n 
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Kimia 

Isi - Kelengkapan isi berdasarkan pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan sesuai kurikulum  

3.70 3,6 3.70 

- Keakuratan isi untuk menjadi bahan rujukan, integrasi 

muatan lokal, percobaan laboratorium, aplikasi 

kontekstual, dan kesesuaian media dan strategy 

pembelajaran 

3.80 3.80 3.80 

Keterbaca

an 

- Ukuran kalimat, pragraf, ilustrasi, penjelasan gambar 

dan tabel, contoh soal dan penyelesaian   

3.76 3.70 3.73 

- Keterkaitan antar paragraph dalam pokok bahasan dan 

sub pokok bahasan, dan penjelasan kontekstual 

3.60 3.80 3.70 

Kedalama

n Materi 

-  Materi kimia disajikan dalam urutan yang sesuai terdiri 

atas pendahuluan, isi, contoh soal, latihan, quiz, dan 

hyperlink  

3.80 3.70 3.75 

- Ketersediaan aplikasi konsep dan contoh berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari 

3.90 3.90 3.90 

Disain - Kesesuaian antara tata letak, desain, ilustrasi, grafis, dan 

animasi dengan pokok bahasan dan sub pokok bahasan 

3.80 3.80 3.80 

- Penyajian table, ilustrasi, gambar, yeknologi informasi, 

multimedia, dan tatawarna dengan pokok bahasan  

3.90 3.70 3.80 

- Ketersediaan interaktif yang melibatkan peserta didik 

untuk belajar mandiri 

3,7 3.90 3.80 

Bahasa - Sesuai dengan perkembangan peserta didik 3.80 3.90 3.85 

- Mudah dimengert, komunikatif dan baku 3.80 3.60 3.70 

- Kejelasan dan ketepatan penggunaan istilah, bahasa dan 

tatabahasa, simbol, persamaan reaksi kimia, dan rumus 

kimia 

3.80 3.80 3.80 

 Rata-rata 3.79 3.78 3.78 

Keterangan: Ds= Dosen Kimia Umum, Mhs = Mahasiswa Senior Jurusan Kimia Semester 

IV  

 

3.3. Penggunaan Bahan Ajar Analisis Pemisahan Kation Golongan I 

Ada sebanyak 7 Pokok bahasan untuk materi ajar Analisis Kation yang akan dipelajari 

oleh mahasiswa dalam 3 minggu jam pelajaran. Karena pendekatan saintifik dan perlakuan 

pembelajaran yang dilakukan untuk analisis kation bervariasi, dan juga disebabkan oleh 

keterbatasan waktu pembelajaran maka pengajaran yang terlaksana pada saat penulisan artikel 

ini hanya dari hasil ujicoba pembelajaran untuk pengajaran Sub Pokok Bahasan 2 Analisis 

Pemisahan Kation Golongan I. Dalam hal ini hasil yang dilaporkan dalam tulisan ini masih 

berupa gambaran untuk pengajaran sebagian Sub pokok bahasan Analisis Kation. Paket bahan 

ajar hasil pengembangan telah dipergunakan untuk pengajaran Sub Pokok bahasan Analisis 

Pemisahan Kation Golongan I kepada mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA Unimed. Kelompok 

mahasiswa dipilih kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk Program Studi Pendidikan Kimia 

dan Prodi Kimia. Perlakuan pembelajaran diusahakan menggunakan Dosen yang sama dan 

dengan waktu pembelajaran yang relatif sama untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

seperti dijelaskan pada penelitian sebelumnya (Sinaga dan Situmorang, 2015; Sinaga dan 

Situmorang, 2016). Ujian formatif diatur untuk dilakukan bersamaan di luar roster 

perkuliahan yang tersedia. Hasil belajar mahasiswa dirangkum pada Tabel 3. 
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Tabel 3. 

Hasil belajar mahasiswa berdasarkan evaluasi belajar (pretest, postest 1 dan postest 2) pada 

pengajaran Analisis Kation untuk Sub Pokok Bahasan Analisis Pemisahan Kation Golongan I. 

Angka adalah rata-rata pada masing-masing kelompok sampel.  

Evaluasi 

Belajar dan 

Tingkat 

Efektifitas  

Hasil Belajar Mahasiswa Dari Evaluasi Menggunakan Tes Objektif 

Prodi Pendidikan Kimia dan Kimia, Pada Kelas Rata-rata 

A B C D E F 

 Eksper'n Kontro

l 

Eksper'n Kontro

l 

Eksper'n Kontro

l 

Eksper'

n 

Kontro

l 

Pretest 25.6 25.7 24.1 26.4 27.0 27.0 25.6 26.4 

Postest-1 82.0 75.3 83.1 78.2 83.9 81.3 83.0 78.3 

Postest-2 84.5 73.7 87.0 75.6 88.0 79.4 86.5 76.2 

Efektifitas 

(%) 

103 98 105 97 105 98 104 97 

Keteranga: A = Prodi Pend. Kimia Reguler A; B = Prodi Pend. Kimia Reguler B; dan C = 

Prodi Pend. Kimia Reguler C., D = Prodi Pend  Kimia Ekstensi, (E) Prodi Kimia  A, dan F = 

Prodi Kimia B. Experimen = Pembelajaran menggunakan Bahan ajar interaktif berbasis 

multimedia, Kontrol = Pembelajaran menggunakan Bahan Ajar pegangan mahasiswa 

Hasil belajar mahasiswa sebelum pembelajaran Analisis Kation pada Sub Pokok Bahasan 

Analisis Pemisahan Kation Golongan I dimulai telah diukur melalui pelaksanaan pretest 

seperti diperlihatkan pada tabel 3. Dari data yang sudah diperoleh diketahui bahwa hampir 

seluruh mahasiswa memiliki tingkat penguasaan yang relatif rendah terhadap materi Analisis 

Pemisahan Kation Golongan I. Hasil belajar kelompok eksperimen (25,6) dan kelompok 

kontrol (26.4) tergolong rendah dan kedua kelompok perlakuan tidak berbeda secara nyata 

(thitung 0,613< ttabel 1,775). Dapat dinyatakan bahwa dalam kondisi ini mahasiswa tergolong 

homogen dengan tingkat penguasaan materi Analisis Pemisahan Kation Golongan I relatif 

sama sehingga sangat baik untuk dipergunakan dalam penerapan bahan ajar di dalam 

pembelajaran. 

Tahap selanjutnya dilakukan pembelajaran menggunakan bahan ajar hasil pengembangan 

pada kelompok eksperimen dan buku teks pegangan mahasiswa pada kelompok kontrol.  

Hasil belajar mahasiswa berdasarkan evaluasi belajar postest 1. yaitu setelah pengajaran 

Analisis Pemisahan Kation Golongan I selesai dirangkum pada Tabel 3. Hasil belajar 

mahasiswa pada kelompok eksperimen (M=83,0) lebih tinggi dibanding kelompok kontrol 

(M=78,3), dan dua kelompok perlakuan berbeda nyata (thitung7,335 > ttabel 1,775). Tahapan 

selanjutnya dilakukan evaluasi tahap kedua kepada mahasiswa untuk menyakinkan bahwa 

bahan ajar hasil pengembangan yang dipergunakan di dalam pembelajaran berpengaruh nyata 

di dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Kepada kedua kelompok mahasiswa 

diberikan kesempatan untuk mempelajari Sub Pokok Bahasan Analisis Pemisahan Kation 

Golongan I kembali dan evaluasi akhir tahap kedua dilakukan satu bulan setelah pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan soal dengan bobot relatif sama (Situmorang, dkk., 2015). 

Hasil hasil belajar mahasiswa berdasarkan evaluasi kedua (postes-2) dirangkum pada Tabel 3. 

Diperoleh pencapaian mahasiswa berdasarkan postes-2 yaitu kelompok ekperimen (M=86,5) 

juga memiliki skor yang lebih tinggi dibanding kelompok kontrol (M=76,2), dan dua 

kelompok perlakuan berbeda nyata (thitung 7,421 > ttabel 1,775). Selanjutnya tingkat keefektifan 

bahan ajar dihitung berdasarkan hasil perhitungan rata-rata belajar mahasiswa pada postest-2 

dibanding terhadap postest-1 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Situmorang, 

dkk., 2015). Dari hasil diperoleh bahwa tingkat efektifitas kelompok ekperimen (104%) lebih 

tinggi dibanding kelompok kontrol (97%). Dapat dinyatakan bahwa bahan ajar hasil 

pengembangan dapat meningkatkan daya ingat mahasiswa terhadap penguasaan materi 
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Analisis Pemisahan Kation Golongan I. Fasilitas yang tersedia di dalam bahan ajar inovatif 

sangat menolong mahasiswa dalam mempelajari Analisis Pemisahan Kation Golongan I. 

Model pembelajaran ini dapat diterapkan dalam menginovasi bahan ajar Kimia Analitik untuk 

semua Sub Pokok Bahasan yang terdapat dalam Analisis Kation. 

 

KESIMPULAN 

Bahan ajar inovatif berbasis saintifik untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam 

pengajaran Analisis Kation telah dikembangkan dalam penelitian ini. Inovasi pembelajaran 

secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sangat diperlukan sesuai 

tuntutan kurikulum berorientasi KKNI. Bahan ajar yang standar dan lengkap telah dikemas 

menggunakan pendekatan saintifik dan mengoptimalkan pembelajaran dengan memanfaatkan 

teknologi informasi untuk pengajaran Analisis Kation. Berbagai jenis pendekatan saintifik 

yang sesuai diintegrasikan dalam pengajaran Analisis Kation diantaranya pembelajaran 

berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan aktivitas laboratorium dalam bentuk 

praktikum sederhana. Integrasi media pembelajaran interaktif ke dalam bahan ajar yang 

dikemas dalam bentuk buku teks dan buku elektronik juga dilakukan. Standarisasi bahan ajar 

Analisis Kation telah memenuhi standar BNSP sesuai dengan tuntutan kurikulum berorientasi 

KKNI. Implementasi bahan ajar hasil pengembangan dalam pengajaran Analisis Kation 

menunjukkan bahwa hasil belajar mahasiswa pada pengajaran Analisis Pemisahan Kation 

Golongan I pada kelompok eksperimen (M=83,0) lebih tinggi dibanding kelompok kontrol 

(M=78,3), dan dua kelompok perlakuan berbeda nyata (thitung7,335 > ttabel 1,775). Penelitian 

lanjutan masih dilakukan untuk beberapa sub pokok bahasan lain untuk pengajaran Analisis 

Kation. 
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ABSTRACT 

This common objective of this research was to be obtain an interactive 

practical guide standard for SMA/MA student of eleventh grade in the 

first semester for hydrocarbon and petroleum topic. This research was 

conducted by using descriptive and experimental development. The 

procedure of this research were: (a) Analysis of practical guides that 

are used at eleventh grade students in firts semester; (b) Development 

of an interactive practical guide for hydrocarbon and petroleum topic 

(c) Validation of interactive practical guide by teachers and lecturers; 

and (d) Trial use interactive practical guide in learning to know the 

level of student understanding. Interactive practical guide for 

hydrocarbon and petroleum consists of a combustion reaction test 

experiments, model making hydrocarbon molecules, and identifying 

petroleum fraction. Standardization of interactive practical guide 

showed that respondents gave a positive response to the interactive 

practical guide with the average valuestandardization 4,22 higher than 

the average value of standardization of practical guide in school 

(practical guide A= 3,58 and practical guide B= 3,67). Tests 

performed on two experiments: (1) identification of petroleum fraction 

(material experiments that easy), and (2) create a model hydrocarbon 

molecules (matter experiments are difficult. The trial results showed 

that the implementation of the guiding lab interactive developed 

provides the results of an understanding student at SMAN 2 and SMAN 

3 very high on petroleum fractions identification experiment with a 

range of values 81-100 and the results are high on the students' 

understanding attempts to create molecular models hirokarbon with a 

range of values 61-80. 

 

Keywords: Research and Development (R &D), Interactive, Hydrocarbons and Petroleum, 

BSNP. 

 

PENDAHULUAN 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mementingkan kemajuan pada bidang 

pendidikan, karena pedidikan merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. 

Pendidikan memiliki permasalahan yang berintikan pada proses pembelajaran. Pembelajaran 

merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

lingkungan belajar (UU N0 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).  
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Pembelajaran bermakana dapat terjadi jika koneksi yang dibuat antara informasi yang 

tersimpan dalam visual dan pendengaran kerja secara bersamaan (Mickell dan Danner, 2007). 

Proses pembelajaran dapat dilakukan di sekolah, di rumah, ataupun bimbingan belajar. Untuk 

pembelajaran di sekolah, siswa dihadapkan pada sejumlah mata pelajaran, diantaranya mata 

pelajaran kimia. 

Kimia merupakan  mata pelajaran wajib yang diikuti oleh siswa SMA/MA. Kimia 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi, fenomena alam dan mekanisme yang 

terjadi di dalamnya.Lebih sederhananya dapat dikatakan bahwa kimia erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Lingkungan pembelajaran kimia tidak hanya terbatas pada penggunaan atau 

penurunan dan teori saja, melainkan merupakan produk dari sekumpulan fakta yang diperoleh 

yang dikembangkan berdasarkan serangkaian kegiatan (praktikum) yang mencari jawaban 

atas apa, mengapa, dan bagaimana. Secara garis besar kimia mencakup dua bagian, yakni 

kimia sebagai proses dan kimia sebagai produk. Kimia sebagai produk meliputi sekumpulan 

pengetahuan yang terdiri atas fakta–fakta, konsep–konsep, dan prinsip–prinsip ilmu kimia. 

Sedangkan kimia sebagai proses meliputi keterampilan–keterampilan dan sikap yang dimiliki 

oleh para ilmuwan untuk memperoleh dan mengembangkan produk kimia. Hal tersebut 

berarti dalam pembelajaran kimia tidak cukup hanya meliputi aspek kognitifnya saja, tetapi 

aspek afektif (sikap ilmiah) dan sapek psikomotorik (unjuk kerja) (Zakiah, 2015). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui pengadaan 

materi pelajaran yang bermutu (Lee, dkk, 2010).Pengadaan materi pelajaran bermutu dapat 

dilakukan melalui penyusunan bahan ajar bermutu.Bahan ajar bermutu harus mampu 

menyajikan materi ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum, mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan dapat menjembatani pembelajaran agar kompetensi 

yang telah ditetapkan dapat tercapai (Situmorang, 2013).Salah satu dari bahan ajar itu adalah 

penutun praktikum kimia. Penutun praktikum kimia merupakan bahan ajar yang digunakan  

sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan praktikum di laboratorium dengan tujuan 

terciptanya kegiatan praktikum yang optimal dalam suatu proses pembelajaran.  

Jahro (2009) mengemukakan mempelajari ilmu kimia bukan hanya untuk menguasai 

kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep ataupun prinsip tetapi ilmu kimia merupakan 

experimental science yang tidak dapat dipelajari hanya melalui membaca, menulis, atau 

mendengarkan. Tezlan dan Bligin (2004) menyatakan perumpamaan mengenai pembelajaran 

kimia, bahwa seseorang yang belajar menggambar, namun tanpa menggunakan cat dan 

kanvas atau seseorang yang mencoba belajar bersepeda, namun tanpa menggunakan sepeda 

sama halnya dengan seseorang yang belajar kimia tanpa melakukan praktikum. Hal ini berarti 

bahwa pembelajaran kimia paling efektif dapat dilakukan melalui kegiatan praktikum. 

Wawancara dan survei awal dengan beberapa guru kimia yang mengajar di SMA yang 

ada dikota Medan, diperoleh fakta bahwa dalam proses pembelajaran kimia di sekolah jarang 

melakukan praktikum, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya : (1) Daya 

tampung laboratorium yang kurang memadai untuk dipergunakan oleh siswa dalam kegiatan 

praktikum; (2) Kurangnya persiapan dan pengalaman dalam diri siswa yang dapat 

menimbulkan kesulitan dalam melakukan percobaan; (3) Alat dan bahan yang kurang 

lengkap, bahkan tidak tersedia di laboratorium; (4) Kurang dan bahkan tidak adanya penutun 

praktikum yang disediakan di sekolah. 

Pengembangan penutun praktikum sangat dibutuhkan untuk mengatasi faktor-faktor 

tersebut. Penuntun praktikum sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam proses 

belajar, jika buku penutun praktikum tidak ada maka akan menghambat pelaksaan praktikum 

disekolah dan menyebabkan proses pembelajaran tidak berlangsung secara optimal 

(Anggraini, 2007).  
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Penutun praktikum yang dikembangkan dapat bersifat inovatif interaktif yang 

digunakan dalam pembelajaran kimia. Penutun praktikum inovatif interaktif ini dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan apa yang ada pada saat ini, misalnya interaksi terhadap 

lingkungan dan guru, penggunaan sowfware komputer seperti microsoft power point, 

authorware, micromedia captive, macromedia flash, cool audition, photo shop, movi maker 

dan lain-lain. Machtmes, dkk (2009) menyatakaan inovasi pembelajaran untuk meningkatakan 

prestasi belajar siswa pada pembelajaran kimia sangat dibutuhkan karena berhubungan 

langsung dengan peningkatan kualitas lulusan dalam mengisi lapangan kerja bidang kimia. 

Analisis penuntun praktikum yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yusrika Warnida 

Hanum (2014) menyatakan bahwa penuntun praktikum layak menjadi sumber pendukung 

belajar Kimia. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Zakiah (2014), Ahmad Fauzi 

Syaputra Yani (2015) dan Rizky Emiliya (2015) bahwa penuntun praktikum layak menjadi 

acuan praktikum dan sumber belajar penunjang. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengembangan Penuntun Praktikum Interaktif Pada Materi Hidrokarbon 

dan Minyak Bumi di SMA/MA”. Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah : 

1. Untuk memperoleh data atas kelayakan penuntun praktikum untuk kelas XI SMA/MA 

semester I pada materi hidrokarbon dan minyak bumi yang beredar disekolah. 

2. Untuk memperoleh penuntun praktikum interaktif yang standar untuk kelas XI SMA/MA 

semester I pada materi hidrokarbon dan minyak bumi. 

3. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap penuntun praktikum interaktif 

untuk kelas XI SMA/MA semester I pada materi hidrokarbon dan minyak bumi yang 

telah dikembangkan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan secara bertahap, meliputi penilaian kelayakan penuntun 

praktikum yang digunakan disekolah dan penuntunpraktikum interaktif untuk materi 

hidrokarbon dan minyak bumi; uji coba terbatas /implementasi penuntun praktikum dalam 

pembelajaran yang  telah dilaksanakan secara bertahap di SMAN 2 Medan dan SMAN 3 

Medan. Waktu penelitian dimulai  pada bulan November-Desember 2015. 

Populasi dalam penelitian ini adalah buku penuntun praktikum kimia SMA yang 

beredar di sekolah, seluruh guru kimia di SMA se-Sumatera Utara, seluruh dosen kimia di 

Universitas Negeri Medan, dan seluruh siswa kelas XI SMAN 2 Medan dan SMAN 3 Medan.  

Sampel penelitian diambil secara purpusive sampling. Sampel dalam penelitian ini 

adalah 2 buku penuntun praktikum kimia SMA berdasarkan kurikulum 2013, 30 orang guru 

kimia yang memiliki kualifikasi minimal serjana (S1) dan terlibat aktif di laboratorium 

(sebagai validator terhadap penuntun praktikum interaktif yang dikembangkan), 2 orang 

dosen kimia di Universitas Negeri Medan (sebagai validator terhadap penuntun praktikum 

interaktif yang dikembangkan), serta 1 kelas siswa kelas XI IPA SMAN 2 Medan dan 1 kelas 

siswa kelas XI IPA SMAN 3 Medan yang dipilih secara acak. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan eksperimen (research and 

development) dan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengukur 

kualitas penuntun praktikum. Penelitian pengembangan (research and development) 

merupakan penelitian yang digunakan untuk mengahasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010). 

Menurut Sugiyono (2010) prosedur penelitian dan pengembangan (Research and 

Development) meliputi tahap sebagai berikut : (1) Potensi dan masalah; (2) Pengumpulan 

data; (3) Desain produk; (4) Validasi desain; (5) Revisi desain; (6) Uji coba I produk; (7) 

Revisi I produk; (8) Uji coba pemakaian; (9) Revisi II produk; (10) Produk massal. Kesepuluh 
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tahapan tersebut disederhanakan menjadi 5 tahap secara garis besar, yaitu  analisis, 

pengembangan, evaluasi formatif, revisi, dan evaluasi sumatif. Desain penelitian lebih lanjut 

diperlihatkan pada gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Desain penelitian 

 

Tahap persiapan dan pengembangan penuntun praktikum (deskriptif) digunakan dalam 

penelitian awal untuk mengetahui potensi dan masalah, kemudian mengumpulkan informasi 

data untuk perencanaan produk penuntun praktikum interaktifpada materi hidrokarbon dan 

minyak bumi yang akan dikembangkan, serta validasi  produk oleh ahli (dosen) dan praktisi 

(guru) untuk menentukan kelayakan isi dan kelayakan penyajian penuntun praktikum 

interaktifpada materi hidrokarbon dan minyak bumiyang sedang dikembangkan. Tahap revisi 

adalah memperbaiki penuntun praktikum yang telah dikembangkan setelah divalidasi.Tahap 

evaluasi sumatif adalah tahap menguji keefektifitasan penuntun praktikum yang telah 

dikembangkan. 

 

TAHAP II 

PENGEMBANGAN 

Pengembangan Penuntun Praktikum Hidrokarbon dan 

Minyak Bumi Interaktif Sesuai Kurikulum 2013 untuk 

SMA/MA 

TAHAP I 

ANALISIS 

Penentuan Penutun Praktikum yang dianalisis 

Analisis Penuntun Praktikum 

Hasil Analisis 

Validasi Penuntun Praktikum Kepada Validator Ahli 

yaitu Dosen Kimia Universitas Negeri Medan 

TAHAP III 

EVALUASI FORMATIF 

TAHAP IV 

REVISI 
Revisi Produk Berdasarkan Hasil Validasi Penuntun 

Praktikum pada Tahap Sebelumnya 

 

TAHAP V  

EVALUASI SUMATIF 
Uji Coba Penuntun Praktikum Kepada Siswa di Kelas 

XI SMA/MA 

 

Validasi Penuntun Praktikum Kepada Guru Kimia yang 

Mengajar di Kelas XI SMA/MA 

 

Produk 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang dideskripsikan pada penelitian ini meliputi data analisis penuntun 

praktikum kimia kelas X dan XI penerbit Adan B pada materi hidrokarbon dan minyak bumi 

berdasarkan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Kemudian, analisis penuntun 

praktikum yang telah dikembangkan berdasarkan BSNP (Badan Standar Nasional 

Pendidikan).Selain itu, juga dideskripsikan nilai pemahaman siswa dari LKS penuntun 

praktikum yang telah dikembangkan. 

1. Analisis penuntun praktikum kimiakelas X penerbit A dan kelas XI B materi 

hidrokarbon dan minyak bumi. 

Sebelum melaksanakan penelitian, lebih dahulu dilakukan analisis penuntun praktikum 

penerbit A oleh dosen dan guru. Hasil analisis penuntun praktikum tersebut ditunjukkan pada 

gambar 1.2 berikut: 

 
Gambar 1.2. Hasil analisis penuntun praktikum penerbit A 

Selain penuntun praktikum penerbit A, hal yang sama juga dilakukan pada penuntun 

praktikum penerbit B. Hasil analisis penuntun praktikum tersebut ditunjukkan pada gambar 

1.3 berikut: 

 
Gambar 1.3. Hasil analisis penuntun praktikum penerbit B 

2. Analisis penuntun praktikum yang telah dikembangkan 

Hasil analisis penuntun praktikum yang telah dikembangkan berdasarkan BSNP (Badan 

Standar Nasional Pendidikan)meliputi aspek cakupan materi praktikum, sistematika 

penyajian, wawasan produktivitas, merangsang keingintahuan, kecakapan hidup, desain 

dan bahasa. Hasil analisis penuntun praktikum yang dikembangkan adalah sebagai berikut 

:  

1) Aspek cakupan materi  

Hasil analisis penuntun praktikum yang telah dikembangkan berdasarkan aspek 

cakupan materi ditunjukkan pada gambar 1.4 berikut: 
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Gambar 1.4. Hasil analisis penuntun praktikum yang telah dikembangkan padaaspek 

cakupan materi 

 

2) Aspek sistematika penyajian 

Hasil analisis penuntun praktikum yang dikembangkan untuk aspek sistematika 

penyajian ditunjukkan pada gambar 1.5 berikut: 

 
Gambar 1.5. Hasil analisis penuntun praktiku yang telah dikembangkan pada aspek 

sistematika penyajian 

3) Aspek wawasan produktivitas 

Hasil analisis penuntun praktikum yang dikembangkan untuk aspek wawasan 

produktivitas ditunjukkan pada gambar 1.6 berikut: 
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Gambar 1.6. Hasil analisis penuntun praktikum yang telah dikembangkan padaaspek 

wawasan produktivitasAspek merangsang keingintahuan 

Hasil analisis penuntun praktikum yang dikembangkan untuk aspek merangsang 

keingintahuanditunjukkan pada gambar 1.7 berikut: 

 
Gambar 1.7. Hasil analisis penuntun praktikum yang telah dikembangkan pada aspek 

merangsang keingintahuan 

4) Aspek kecakapan hidup 

Hasil analisis penuntun praktikum yang dikembangkan untuk aspek kecakapan hidup 

ditunjukkan pada gambar 1.8 berikut: 

 
Gambar 1.8. Hasil analisis penuntun praktikum yang telah dikembangkan padaaspek 

kecakapan hidup 

5) Aspek desain 

Hasil analisis penuntun praktikum yang dikembangkan untuk aspek desainditunjukkan 

pada gambar 1.9 berikut: 
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Gambar 1.9. Hasil analisis penuntun praktikum yang telah dikembangkan pada aspek 

desain 

6) Aspek bahasa 

Hasil analisis penuntun praktikum yang dikembangkan untuk aspek bahasa 

ditunjukkan pada gambar 1.10 berikut: 

 
Gambar 1.10. Hasil analisis penuntun praktikum yang telah dikembangkan padaaspek 

bahasa 

3. Hasil Uji Coba Pemahaman Siswa terhadap Penuntun Praktikum yang telah 

dikembangkan 

Untuk menguji tingkat keefektivan penuntun praktikum yang telah dikembangkan 

dilakukan uji coba terbatas.Uji coba terbatas dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa 

terhadap isi/konten penuntun praktikum kimia yang telah dikembangkan menggunakan soal 

yang ada pada penuntun praktikum untuk menentukan tingkat keefektivan penuntun 

praktikum. 

Uji coba terbatas dilakukan perbandingan pada 2 kelas dari 2 sekolah yang berbeda, 

dimana sekolah yang diambil memiliki nilai akreditasi A di kota Medan. Pada pelaksanaan uji 

coba terbatas penuntun praktikum kepada siswa, maka terhadap siswa dibagikan penuntun 

praktikum, setelah itu siswa dibagi dalam beberapa kelompok, dimana dalam satu kelas ada 4 

kelompok, masing-masing kelompok ada 5 sampai 7 orang siswa. Uji coba terbatas penuntun 

praktikum interaktif pada materi hidrokarbon dan minyak bumi ini dilakukan pada 2 

percobaan. Dimana percobaan yang diujicobakan ini berdasarkan tingkat kesulitan yang 

berbada, adapun percobaan yang dilakukan yaitu : 1) identifikasi fraksi minyak bumi, dan 2) 

membuat model molekul hidrokarbon.  

Hasil analisis pemahaman siswa pada percobaan identifikasi fraksi minyak bumipada 

sampel SMAN 1 diperoleh rata-rata persentase sebesar 95,9 dan pemahaman siswa pada 

percobaan identifikasi fraksi minyak bumipada sampel SMAN 2 percobaan identifikasi fraksi 

minyak bumisangat tinggi. Sedangkan hasil pemahaman siswa pada percobaan membuat 
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molekul hidrokarbon pada sampel SMAN 1 diperoleh rata-rata 79,8 dan pemahaman siswa 

pada percobaan membuat molekul hidrokarbon pada sampel SMAN 2 diperoleh rata-rata 

77,4. Hal ini menunjukkan pemahaman siswa pada percobaan membuat model molekul 

hidrokarbon tinggi.  

Produk akhir dari penelitian ini adalah penuntun praktikum interaktif pada materi 

hidrokarbon dan minyak bumi. Berdasarkan hasil analisis terhadap penuntun praktikum yang 

telah dikembangkan oleh dosen dan guru, didapatlah hasil bahwa penuntun praktikum yang 

telah kembangkan sangat valid, artinya sangat layak dan tidak perlu revisi dengan rerata 4,22. 

Dari hasil uji coba pemahaman terhadap siswa pada soal LKS penuntun praktikum yang 

dikembangkanpada percobaan identifikasi fraksi minyak bumi dan membuat model molekul 

hidrokarbon terlihat bahwa hasil belajar siswa tinggi. 

Tingginya hasil belajar siswa, membuktikan bahwa penuntun praktikum yang telah 

dikembangkan dapat menunjang pencapaian kompetensi dasar, indikator, bermakna terhadap 

prestasi belajar dan memenuhi kriteria standar mutu (Labov, 2006; Gravagna, 2009; Hosler 

dan Boomer, 2011; Faster, dkk., 2010)  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penuntun praktikum penerbit A dan B pada materi hidrokarbon dan minyak bumi 

berdasarkan tanggapan guru dan dosen menggunakan angket BSNP (Badan Standar 

Nasional Pendidikan) sudah layak atau standar. Namun, ada beberapa kekuranganyang 

harus diperbaiki seperti: kegiatan praktikum yang tidak sesuai dengan silabus, kurang 

merangsang keingintahuan siswa, teori yang ada pada penuntun praktikum yang terlalu 

singkat, desain kurang menarik dan kurang inovatif. 

2. Penuntun praktikum interaktif yang telah dikembangkan untuk kelas XI SMA semester I 

pada materi hidrokarbon dan minyak bumi sudah layak atau standar dengan nilai rata-rata 

4,22 yang artinya sangat valid dan tidak perlu direvisi. 

3. Tingkat pemahaman siswa terhadap isi atau konten dengan menggunakan penuntun 

praktikum yang telah dikembangkan pada materi hidrokarbon dan minyak bumi sangat 

tinggi, pada percobaan identifikasi fraksi minyak bumi dan memliki tingkat pemahaman 

tinggi, pada percobaan membuat model molekul hidrokarbon. 
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ABSTRACT 

Learning device is to be prepared by the teacher before implementing 

the learning, the availability of quality learning is one factor that can 

support the learning process goes well and can improve the quality of 

education. LKS is a form of learning tools that are often used in 

schools, but the LKS are generally not made by the subject teachers 

concerned but rather to buy into the publisher. It is important for 

teachers to be able to create their own worksheets because it can be 

adapted to the learning needs and abilities of students that will create 

active learning. This study was included in the research development, 

namely the development LKS metacognitive approach to the material 

stoichiometry to improve students' critical thinking ability. The 

development of this research using a model of instructional design 

Dick and Carey, this research aims to produce teaching materials in 

the form LKS at stoichiometric material with metacognitive approach 

to improve the ability to think critically and know the quality of the 

teaching materials developed 

 

Keywords: metacognitive approach,  LKS , critical thinking  

 

PENDAHULUAN 

 Ketersediaan perangkat pembelajaran sangat menunjang jalannya proses 

pembelajaran. Syafruddin (2009:2) menjelaskan, tersedianya perangkat pembelajaran yang 

berkualitas merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang proses pembelajaran berjalan 

dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Yasir 

dkk (2013), di kemukakan bahwa bahan ajar yang ditemukan di sekolah-sekolah kurang 

membuat siswa kurang paham terhadap materi.Hal ini disebabkan karena bahan ajar yang 

digunakan kurang sesuai dengan kebutuhan siswa. Menurut Nur (dalam Syafrudin, 2009 :2) 

bahwa perangkat pembelajaran memberikan kemudahan dan dapat membantu guru dalam 

mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

 LKS merupakan bentuk perangkat pembelajaran yang di gunakan di sekolah, namun 

LKS pada umum nya tidak dibuat sendiri oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan 

melainkan membeli ke penerbit. Dalam penelitian Septiani dkk (2013), mengungkapkan 

bahwa LKS yang dibuat oleh penerbit sudah berisi materi yang lengkap, akan tetapi kurang 

dapat memfasilitasi peran siswa dalam pembelajaran untuk menemukan dan memahami 

konsep materi melalui petunjuk-petunjuk kegiatan dalam LKS. LKS tersebut lebih banyak 

berisi soal-soal yang dapat dijawab hanya dengan menyalin dari ringkasan materi yang ada. 

Selain itu, dalam penelitian lain .kurangnya peran siswa itu sendiri dalam pembelajaran 

mengakibatkan kurangnya pemahaman siswa terhadap suatu materi, dalam hal ini tekhusus 

mailto:amigoh1990@gmail.com
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materi perhitungan kimia, yang dimana meteri ini berhubungan dengan angka-angka 

perhitungan dan penerapan teori yang ada, untuk itu bantuan perangkat pembelajaran yang 

dapat membangung pengetahuan secara terkonstruksi dengan baik sangatlah diperlukan. 

 Penyusunan prangkat pembelajaran tidak terlepas dari capaian kognitif siswa yang di 

harapkan, Taksonomi Bloom membagi tingkat pengatahuan kognitif atas enam tingkatan: 

C1(Pengetahuan); C2 (Pemahaman); C3 (Aplikasi); C4 (Analisis); C5 (Sintesis); C6 

(Evaluasi). Untuk membangun pengetahuan yang tersusun secara terkonstruksi maka proses 

kognitif harus di perhatikan, bagian dari kognitif yang menekankan sebuah proses berfikir 

adalah metakognitif. Nur(2000) mengemukakan bahwa metakognitif berhubungan dengan 

berpikir siswa tentang berpikir mereka sendiri dan kemampuan mereka menggunakan 

strategi-strategi belajar tertentu dengan tepat, metakognitif memiliki dua komponen, yaitu (a) 

pengetahuan tentang kognisi, dan (b) mekanisme pengendalian diri dan monitoring kognitif. 

 Flavel(dalam Nur:2000) sebagai berikut: “metakognitif adalah pengetahuan seseorang 

berkenaan dengan proses dan produk kognitif orang itu sendiri atau segala sesuatu yang 

berkaitan dengan proses dan produk tersebut”. Metakognitif mengarah pada kemampuan 

berpikir tinggi (high order thinking) yang meliputi kontrol aktif terhadap proses kognitif 

dalam pembelajaran. Aktifitas seperti merencanakan bagaimana menyelesaikan tugas yang 

diberikan, memonitor pemahaman, dan mengevaluasi perkembangan kognitif merupakan 

metakognitif yang terjadi dalam sehari-hari.  

 Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana proses pengembangkan LKS 

berpendekatan metakognitif pada materi stoikiometri, mengetahui respon siswa terhadap LKS 

berpendekatan metakognitif pada materi stoikiometri, dan meningkatkan kemampuan berfikir 

kritis siswa. 

 

KAJIAN LITERATUR 

          Yasir (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan strategi belajar 

matakognitif dalam pelajaran biologi dapat mengoptimalkan pengembangan keilmuan dan 

pengalaman secara langsung melalui kegiatan mandiri, Sadiman (dalam Yasir: 2013) 

menyatakan siswa belajar jika terdapat perubahan di dalam diri seseorang yang disebabkan 

oleh pengalaman. Proses perubahan positif yang terjadi pada tingkah laku siswa sebagai 

subjek didik akibat adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, nilai, apresiasi, 

kemampuan berpikir logis, kritis, dankreatifitas yang dicapainya (Kane, dalam Yasir: 2013) 

LKS berpendekatan metakognitif dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa, 

karena dalam proses pembelajarannya metakognitif akan menghasilkan keterampilan, 

ketermpilan metakognitif meliputi empat jenis keterampilan yaitu: 1)Keterampilan 

pemecahan masalah, 2)Keterampilan pengambilan keputusan, 3)Keterampilan berpikir kritis, 

4)Keterampilan berpikir kreatif 

 Menurut  Darmodjo dan Kaligis (1992:40), LKS merupakan sarana pembelajaran yang 

dapat digunakan guru dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa dalam proses 

belajar-mengajar. Pada umumnya, LKS berisi petunjuk praktikum, percobaan yang bisa 

dilakukan di rumah, materi untuk diskusi, Teka Teki Silang, tugas portofolio, dan soal-soal 

latihan, maupun segala bentuk petunjuk yang mampu mengajak siswa beraktivitas dalam 

proses pembelajaran 

 Dalam proses pembelajaran terdapat 4 fungsi LKS yang meliputi, 1)Sebagai bahan 

ajar yang bisa meminimalkan peran guru, namun lebih mengaktifkan siswa, 2)Sebagai bahan 

ajar yang mempermudah siswa untuk memahami materi yang diberikan, 3)Sebagai bahan ajar 

yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih, 4)Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada 

siswa. Dari fungsi ini  sudah jelas bahwa fungsi LKS untuk membantu siswa lebih aktif, 
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bukan hanya saja untuk mengerjakan soal-soal dalam LKS saat guru tidak bisa masuk. Hal 

yang paling penting dalam pengembangan LKS haruslah memenuhi 3 syarat yaitu : 

1)didaktik, 2)kontruksi dan 3)teknis dengan tetap melihat pencapain kognitif siswa. 

 Perkembangan selanjutnya berkaitan dengan kognitif adalah bagaimana mengelola 

atau mengatur kemampuan kognitif tersebut dalam merespon situasi atau permasalahan. 

Tentunya, aspek-aspek kognitif tidak dapat berjalan sendiri secara terpisah tetapi perlu 

dikendalikan atau diatur sehingga jika seseorang akan menggunakan kemampuan kognitifnya 

maka perlu kemampuan untuk menentukan dan pengatur aktivitas kognitif apa yang akan 

digunakan. Oleh karena itu, sesorang harus memiliki kesadaran tentang kemampuan 

berpikirnya sendiri serta mampu untuk mengaturnya. Para ahli mengatakan kemampuan ini 

disebut dengan metakognitif.  

 Nur(2000) mengemukakan bahwa metakognisi berhubungan dengan berpikir siswa 

tentang berpikir mereka sendiri dan kemampuan mereka menggunakan strategi-strategi 

belajar tertentu dengan tepat, metakognisi memiliki dua komponen, yaitu (a) pengetahuan 

tentang kognisi, dan (b) mekanisme pengendalian diri dan monitoring kognitif. Huitt(1997) 

mendefinisikan metakognisi sebagai pengetahuan seseorang tentang sistem kognitifnya, 

berpikir seseorang tentang berpikirnya, dan keterampilan esensial seseorang dalam “belajar 

untuk belajar’. Lebih lanjut Huitt mengemukakan tentang dua komponen yang termasuk 

dalam metakognisi, yaitu (a) apa yang kita ketahui atau tidak ketahui, dan (b) regulasi 

bagaimana kita belajar.  

 Senada seperti setiap pernyataan di atas, Livingston (1997) mengatakan : metakognisi 

terdiri dari pengetahuan metakognitif (metacognitive knowledge) dan pengalaman atau 

regulasi metakognitif (metacognitive experiences orregulation). Brown (dalam Neuenhaus, 

dkk, 2011) pengetahuan metakognitif dibagi atas (1) declarative strategy knowledge, yang 

merujuk pada pengetahuan mengenai “apa” pengukuran yang dapat dilakukan untuk 

menyelesaikan tugas, (2) procedural strategy knowledge mengenai “bagaimana” 

merealisasikan pengukuran, dan (3) conditional strategy knowledge yang berkaitan dengan 

efektifitas strategi (kapan saat yang tepat untuk mengaplikasikan strategi proses 

pembelajaran). 

 Pengalaman metakognitif melibatkan penggunaan strategi metakognitif, Strategi 

metakognitif adalah proses sekuensial untuk mengontrol aktivitas kognitif dan memastikan 

bahwa tujuan kognitif telah dipenuhi. Proses ini menurut (OLRC News, 2004) metakognisi 

membantu untuk mengatur dan mengawasi belajar dan terdiri dari: 1)Perencanaan (planning), 

2)Strategi mengelola informasi (information management strategies), 3)Memonitor secara 

komprehensif (comprehension monitoring), 4)Strategi debugging (debugging strategies), dan 

5)Evaluasi (evaluation). 

 Berpikir kritis dapat terjadi ketika seorang membuat keputusan atau memecahkan 

suatu masalah. Ketika seorang mempertimbangkan apakah akan mempercayai atau tidak 

mempercayai, melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, atau mempertimbangkan 

untuk bertindak dengan alasan dan kajian yang kuat, maka ia sedang menggunakan cara 

berpikir kritis. 

 Menurut Ennis (dalam Hassoubah,2004), berpikir kritis adalah berpikir secara 

beralasan dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang 

harus dipercayai atau dilakukan. Oleh karena itu, indikator kemampuan berpikir kritis dapat 

diturunkan dari aktivitas kritis siswa sebagai berikut: 1)Mencari pernyataan yang jelas dari 

setiap pertanyaan, 2)Mencari alasan, 3)Berusaha mengetahui informasi dengan baik, 

4)Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya, 5)Memperhatikan 

situasi dan kondisi secara keseluruhan, 6)Berusaha tetap relevan dengan ide utama, 

7)Mengingat kepentingan yang asli dan mendasar, 8)Mencari alternative, 9)Bersikap dan 

bepikir terbuka, 10)Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu, 
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11)Mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan, 12)Bersikap secara 

sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan masalah. 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Development dengan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, dan 

Evaluation). Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar berbentuk LKS pada 

materi stoikiometri dengan pendekatan metakognitif untuk meningkatkan kemampuan berfikir 

kritis dan mengetahui kualitas bahan ajar yang dikembangkan. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas X SMA pelita raya Jambi. 

 Jenis data yang terkumpul selama proses penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif yang diperoleh yaitu data berupa deskripsi komentar dan saran dari 

validator yang dideskripsikan kemudian dibuat kesimpulan secara umum. Data tersebut 

diperoleh untuk merevisi produk yang dikembangkan. Hasil analisis validasi ahli merupakan 

masukan, tanggapan, kritikan, dan saran yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan 

bahan ajar yang dikembangkan. Sedangkan data kuantitatif yaitu berupa skor hasil penilaian 

bahan ajar oleh validator dan dari angket respon siswa, dan guru serta skor dari tes. 

 Dalam penelitian pengembangan ini akan digunakan beberapa instrumen penelitian 

yaitu : Lembar penilaian LKS, Angket respon, tes hasil belajar. Jenis data kualitatif 

merupakan data proses selama pengembangan. Data kualitatif juga digunakan untuk 

mendeskripsikan kendala-kendala yang dialami peneliti selama pengembangan LKS. 

Sedangkan jenis data kuantitatif adalah data yang digunakan untuk mendapatkan nilai 

kevalidan, kepraktisan, serta keefektifan LKS berdasarkan penilaian dari dosen ahli, guru, dan 

siswa.   

 

HASIL PENGEMBANGAN 

Hasil dari penelitian ini adalah lembar kerjas siswa berpendekatan metakognitif yang 

nantinya sebelum diterapkan akan divalidasi oleh dosen ahli menggunakan lembar observasi, 

berdasarkan kisi-kisi dibawah ini. 

Tabel 1.1 

N

o 

Komponen 

Desain 

Pembelajaran 

Pertanyaan Diskripsi Tindakan Positif Pengembang 

1 Mengidentifikasi 

tujuan 

pembelajaran 

1. apakah didalam LKS memuat 

keterampilan melatih pola pikir 

siswa? 

Ya, keterampilan melatih pola pikir siswa 

dapat dilihat dari bentuk unjuk kerja siswa 

2. apakah langkah penulisan LKS 

telah sesuai? 

ya, langkah penulisan LKS telah sesuai 

dengan literatur yang ada 

3. apakah didalam LKS telah 

menampilkan hubungan 

kerjasama dan partisipasi siswa 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran? 

ya, hubungan kerjasama dan partisipasi siswa 

dilihat dari komponen LKS yang telah dibuat 

4. apakah komponen LKS ini 

sudah membantu siswa dalam 

mengatasi kesulitan mempelajari 

kimia? 

ya, dengan LKS berpendekatan metakognitif 

ini dapat mengarahkan serta memotivasi 

siswa untuk belajar lebih mandiri 

2 analisis 

instruksional 

1. apakah LKS ini telah sesuai 

silabus kurikulum KTSP ? 

ya, LKS ini sesuai dengan silabus kurikulum 

KTSP 
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2. Apakah kemampuan 

keterampilan, pengetahuan dan 

sikap siswa sudah tergambarkan 

dalam LKS ini? 

ya, keterampilan dapat tergambarkan pada 

LKS pada bagian diskusi bersama, experimen 

dan jurnal harian 

3 analisis siswa dan 

konteks 

1. apakah redaksi dalam penulisan 

LKS ini telah sesuai dengan 

pemahaman siswa? 

ya, redaksi penulisan menggunakan bahasa 

yang sederhana agar siswa lebih memahami 

materi LKS  

2. apakah format LKS 

berpendekatan metakognitif dapat 

digunakan oleh siswa? 

ya, LKS ini dapat digunakan oleh siswa 

karena redaksi penulisan yang mudah 

dipahami, materi yang dipelajari dekat 

dengan kehidupan sehari-hari serta adanya 

tugas mandiri 

4 merumuskan 

tujuan khusus 

1. apakah keterampilan didalam 

LKS berpendeketan metakognitif 

telah nampak? 

ya, keterampilan didalam LKS telah nampak 

dibagian experimen, diskusi dan latihan 

mandiri 

2. apakah LKS berpendekatan 

metakognitif ini dapat 

dilaksanakan sesuai kebutuhan 

sekolah? 

ya, lks ini sesuai dengan kebutuhan siswa 

karena materi yang diberikan dekat dengan 

kehidupan sehari-hari 

5 mengembangkan 

instrumen 

penilaian 

1. apakah standar penilaian siswa 

telah layak digunakan siswa? 

ya, standar penilaian siswa telah layak 

meliputi penilaian kognitif, afektif serta 

psikomotorik 

2. apakah standar penilaian ini 

dapat meningkatkan berfikir kritis 

siswa? 

ya, standar penilaian siswa ini dapat 

meningkatkan berfikir kritis siswa karna pada 

LKS ini terdapat beragam jenis soal, yang 

mengajak siswa untuk berfikir lebih aktif  

6 mengembangkan 

strategi 

pembelajaran 

1. apakah strategi pembelajaran 

dalam LKS berpendekatan 

metakognitif ini telah sesuai 

dengan tujuan pengembangan? 

ya, strategi yang yang digunakan adalah 

dengan kegiatan pra pembelajaran, penyajian 

informasi, paraktik dan umpan balik, soal tes 

hingga explorasi internet 

2. apakah prinsip dalam memilih 

strategi pembelajaran sudah tepat? 

ya, aktifitas ini dilaksanakan sesuai latar 

belakang, kebutuhan serta kemampuan siswa 

yang bertujuan siswa dapat menggabungkan 

pengetahuan awal dengan pengetahuan yang 

telah didapat 

7 mengembangkan 

materi 

pembelajaran 

1. apakah materi pada LKS ini 

bersifat variatif dan komunikatif? 

ya, materi bersifat variatif dan komunikatif 

terlihat dari bentuk LKS dan redaksi 

penulisan 

2. apakah sumber pada LKS ini 

relevan dengan perkembangan 

sekarang? 

ya, sumber pada LKS ini memuat sumber 

dari beberapa buku kimia dan informasi 

relevan dari internet 

8 merancang dan 

mengembangkan 

evaluasi formatif 

1. apakah dalam pembelajaran 

dilaksanakan evaluasi formatif? 

ya, setelah mempelajari materi kimia dari 

LKS ini terdapat soal untuk menguji 

perorangan dan kelompok kecil 

2. apakah evaluasi formatif sudah 

dikembangkan dengan efektif? 

ya, evaluasi ini sudah efektif terlihat dari 

tujuan diadakan evaluasi yakni melihat 

kemampuan siswa setelah mempelajari 

materi stoikiometri 

9 merevisi 

pembelajaran 

1. apakah dengan LKS 

berpendekatan metakognitif dapat 

menumbuhkan berfikir kritis 

siswa? 

ya, LKS ini dapat menumbuhkan berfikir 

kritis siswa dilihat dari pelaksanaan proses 

pembelajaran 
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2. tipe penilaian manakah yang 

dapat diubah dalam menilai sikap 

berfikir kritis  siswa? 

penilaian dapat diubah pada kasus/soal yang 

diberikan kepada siswa 

10 mengembangkan 

evaluasi sumatif 

1. apakah dengan soal tes yang 

digunakan dapat menentukan 

tingkat berfikir kritis siswa? 

ya, soal tes dirancang dengan indikator 

berfikir kritis 

 

 Hasil dari validasi ini menghasilkan komponen-kompone yang harus ada dalam 

sebuah LKS berpendekatan metakognitif meliputi: 1)peta konsep, 2)refleksi diri untuk setiap 

pertemuan, 3)review pembelajaran setelah selesai pembelajaran satu KD, 4)beraneka ragam 

bentuk soal, 5)lembar penilaian. 

 Setelah divalidasi LKS diujicobakan pada kelompok kecil, lalu sisiwa dan guru diberi 

angket untuk menilai LKS kemudian di lakukan revisi jika ada yang harus direvisi, 

selanjutnya LKS dapat diproduksi. 

 

KESIMPULAN 

 Ketersediaan perangkat pembelajaran sangat menunjang jalannya proses 

pembelajaran, LKS merupakan bentuk perangkat pembelajaran yang di gunakan di sekolah. 

Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan LKS antara lain: 

a. Memudahkan guru dalam mengelola proses belajar, misalnya mengubah kondisi belajar 

dari suasana “guru sentris” menjadi “siswa sentris”. 

b. Membantu guru mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui 

aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja. 

c. Dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap 

ilmiah serta membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya. 

d. Memudahkan guru memantau keberhasilan siswa untuk mencapai sasaran belajar. 

 Untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari penggunaan LKS, sebaikanya LKS itu 

sendiri di buat oleh guru dengan memperhatikan aspek proses pembelajaran dan aspek capain 

keterampilan berfikir 
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ABSTRACT 

Learning device is to be prepared by the teacher before implementing 

the learning, the availability of quality learning is one factor that can 

support the learning process goes well and can improve the quality of 

education. LKS is a form of learning tools that are often used in 

schools, but the LKS are generally not made by the subject teachers 

concerned but rather to buy into the publisher. It is important for 

teachers to be able to create their own worksheets because it can be 

adapted to the learning needs and abilities of students that will create 

active learning. This study was included in the research development, 

namely the development LKS metacognitive approach to the material 

stoichiometry to improve students' critical thinking ability. The 

development of this research using a model of instructional design 

Dick and Carey, this research aims to produce teaching materials in 

the form LKS at stoichiometric material with metacognitive approach 

to improve the ability to think critically and know the quality of the 

teaching materials developed 

 

Keywords: metacognitive approach,  LKS , critical thinking  

 

PENDAHULUAN 

 Ketersediaan perangkat pembelajaran sangat menunjang jalannya proses 

pembelajaran. Syafruddin (2009:2) menjelaskan, tersedianya perangkat pembelajaran yang 

berkualitas merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang proses pembelajaran berjalan 

dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Yasir 

dkk (2013), di kemukakan bahwa bahan ajar yang ditemukan di sekolah-sekolah kurang 

membuat siswa kurang paham terhadap materi.Hal ini disebabkan karena bahan ajar yang 

digunakan kurang sesuai dengan kebutuhan siswa. Menurut Nur (dalam Syafrudin, 2009 :2) 

bahwa perangkat pembelajaran memberikan kemudahan dan dapat membantu guru dalam 

mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

 LKS merupakan bentuk perangkat pembelajaran yang di gunakan di sekolah, namun 

LKS pada umum nya tidak dibuat sendiri oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan 

melainkan membeli ke penerbit. Dalam penelitian Septiani dkk (2013), mengungkapkan 

bahwa LKS yang dibuat oleh penerbit sudah berisi materi yang lengkap, akan tetapi kurang 

dapat memfasilitasi peran siswa dalam pembelajaran untuk menemukan dan memahami 

konsep materi melalui petunjuk-petunjuk kegiatan dalam LKS. LKS tersebut lebih banyak 

berisi soal-soal yang dapat dijawab hanya dengan menyalin dari ringkasan materi yang ada. 

Selain itu, dalam penelitian lain .kurangnya peran siswa itu sendiri dalam pembelajaran 

mengakibatkan kurangnya pemahaman siswa terhadap suatu materi, dalam hal ini tekhusus 

mailto:amigoh1990@gmail.com


 

2294 

 

materi perhitungan kimia, yang dimana meteri ini berhubungan dengan angka-angka 

perhitungan dan penerapan teori yang ada, untuk itu bantuan perangkat pembelajaran yang 

dapat membangung pengetahuan secara terkonstruksi dengan baik sangatlah diperlukan. 

 Penyusunan prangkat pembelajaran tidak terlepas dari capaian kognitif siswa yang di 

harapkan, Taksonomi Bloom membagi tingkat pengatahuan kognitif atas enam tingkatan: 

C1(Pengetahuan); C2 (Pemahaman); C3 (Aplikasi); C4 (Analisis); C5 (Sintesis); C6 

(Evaluasi). Untuk membangun pengetahuan yang tersusun secara terkonstruksi maka proses 

kognitif harus di perhatikan, bagian dari kognitif yang menekankan sebuah proses berfikir 

adalah metakognitif. Nur(2000) mengemukakan bahwa metakognitif berhubungan dengan 

berpikir siswa tentang berpikir mereka sendiri dan kemampuan mereka menggunakan 

strategi-strategi belajar tertentu dengan tepat, metakognitif memiliki dua komponen, yaitu (a) 

pengetahuan tentang kognisi, dan (b) mekanisme pengendalian diri dan monitoring kognitif. 

 Flavel(dalam Nur:2000) sebagai berikut: “metakognitif adalah pengetahuan seseorang 

berkenaan dengan proses dan produk kognitif orang itu sendiri atau segala sesuatu yang 

berkaitan dengan proses dan produk tersebut”. Metakognitif mengarah pada kemampuan 

berpikir tinggi (high order thinking) yang meliputi kontrol aktif terhadap proses kognitif 

dalam pembelajaran. Aktifitas seperti merencanakan bagaimana menyelesaikan tugas yang 

diberikan, memonitor pemahaman, dan mengevaluasi perkembangan kognitif merupakan 

metakognitif yang terjadi dalam sehari-hari.  

 Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana proses pengembangkan LKS 

berpendekatan metakognitif pada materi stoikiometri, mengetahui respon siswa terhadap LKS 

berpendekatan metakognitif pada materi stoikiometri, dan meningkatkan kemampuan berfikir 

kritis siswa. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Yasir (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan strategi belajar 

matakognitif dalam pelajaran biologi dapat mengoptimalkan pengembangan keilmuan dan 

pengalaman secara langsung melalui kegiatan mandiri, Sadiman (dalam Yasir: 2013) 

menyatakan siswa belajar jika terdapat perubahan di dalam diri seseorang yang disebabkan 

oleh pengalaman. Proses perubahan positif yang terjadi pada tingkah laku siswa sebagai 

subjek didik akibat adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, nilai, apresiasi, 

kemampuan berpikir logis, kritis, dankreatifitas yang dicapainya (Kane, dalam Yasir: 2013) 

LKS berpendekatan metakognitif dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa, 

karena dalam proses pembelajarannya metakognitif akan menghasilkan keterampilan, 

ketermpilan metakognitif meliputi empat jenis keterampilan yaitu: 1)Keterampilan 

pemecahan masalah, 2)Keterampilan pengambilan keputusan, 3)Keterampilan berpikir kritis, 

4)Keterampilan berpikir kreatif 

 Menurut  Darmodjo dan Kaligis (1992:40), LKS merupakan sarana pembelajaran yang 

dapat digunakan guru dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa dalam proses 

belajar-mengajar. Pada umumnya, LKS berisi petunjuk praktikum, percobaan yang bisa 

dilakukan di rumah, materi untuk diskusi, Teka Teki Silang, tugas portofolio, dan soal-soal 

latihan, maupun segala bentuk petunjuk yang mampu mengajak siswa beraktivitas dalam 

proses pembelajaran 

 Dalam proses pembelajaran terdapat 4 fungsi LKS yang meliputi, 1)Sebagai bahan 

ajar yang bisa meminimalkan peran guru, namun lebih mengaktifkan siswa, 2)Sebagai bahan 

ajar yang mempermudah siswa untuk memahami materi yang diberikan, 3)Sebagai bahan ajar 

yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih, 4)Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada 

siswa. Dari fungsi ini  sudah jelas bahwa fungsi LKS untuk membantu siswa lebih aktif, 

bukan hanya saja untuk mengerjakan soal-soal dalam LKS saat guru tidak bisa masuk. Hal 
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yang paling penting dalam pengembangan LKS haruslah memenuhi 3 syarat yaitu : 

1)didaktik, 2)kontruksi dan 3)teknis dengan tetap melihat pencapain kognitif siswa. 

 Perkembangan selanjutnya berkaitan dengan kognitif adalah bagaimana mengelola 

atau mengatur kemampuan kognitif tersebut dalam merespon situasi atau permasalahan. 

Tentunya, aspek-aspek kognitif tidak dapat berjalan sendiri secara terpisah tetapi perlu 

dikendalikan atau diatur sehingga jika seseorang akan menggunakan kemampuan kognitifnya 

maka perlu kemampuan untuk menentukan dan pengatur aktivitas kognitif apa yang akan 

digunakan. Oleh karena itu, sesorang harus memiliki kesadaran tentang kemampuan 

berpikirnya sendiri serta mampu untuk mengaturnya. Para ahli mengatakan kemampuan ini 

disebut dengan metakognitif.  

 Nur(2000) mengemukakan bahwa metakognisi berhubungan dengan berpikir siswa 

tentang berpikir mereka sendiri dan kemampuan mereka menggunakan strategi-strategi 

belajar tertentu dengan tepat, metakognisi memiliki dua komponen, yaitu (a) pengetahuan 

tentang kognisi, dan (b) mekanisme pengendalian diri dan monitoring kognitif. Huitt(1997) 

mendefinisikan metakognisi sebagai pengetahuan seseorang tentang sistem kognitifnya, 

berpikir seseorang tentang berpikirnya, dan keterampilan esensial seseorang dalam “belajar 

untuk belajar’. Lebih lanjut Huitt mengemukakan tentang dua komponen yang termasuk 

dalam metakognisi, yaitu (a) apa yang kita ketahui atau tidak ketahui, dan (b) regulasi 

bagaimana kita belajar.  

 Senada seperti setiap pernyataan di atas, Livingston (1997) mengatakan : metakognisi 

terdiri dari pengetahuan metakognitif (metacognitive knowledge) dan pengalaman atau 

regulasi metakognitif (metacognitive experiences orregulation). Brown (dalam Neuenhaus, 

dkk, 2011) pengetahuan metakognitif dibagi atas (1) declarative strategy knowledge, yang 

merujuk pada pengetahuan mengenai “apa” pengukuran yang dapat dilakukan untuk 

menyelesaikan tugas, (2) procedural strategy knowledge mengenai “bagaimana” 

merealisasikan pengukuran, dan (3) conditional strategy knowledge yang berkaitan dengan 

efektifitas strategi (kapan saat yang tepat untuk mengaplikasikan strategi proses 

pembelajaran). 

 Pengalaman metakognitif melibatkan penggunaan strategi metakognitif, Strategi 

metakognitif adalah proses sekuensial untuk mengontrol aktivitas kognitif dan memastikan 

bahwa tujuan kognitif telah dipenuhi. Proses ini menurut (OLRC News, 2004) metakognisi 

membantu untuk mengatur dan mengawasi belajar dan terdiri dari: 1)Perencanaan (planning), 

2)Strategi mengelola informasi (information management strategies), 3)Memonitor secara 

komprehensif (comprehension monitoring), 4)Strategi debugging (debugging strategies), dan 

5)Evaluasi (evaluation). 

 Berpikir kritis dapat terjadi ketika seorang membuat keputusan atau memecahkan 

suatu masalah. Ketika seorang mempertimbangkan apakah akan mempercayai atau tidak 

mempercayai, melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, atau mempertimbangkan 

untuk bertindak dengan alasan dan kajian yang kuat, maka ia sedang menggunakan cara 

berpikir kritis. 

 Menurut Ennis (dalam Hassoubah,2004), berpikir kritis adalah berpikir secara 

beralasan dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang 

harus dipercayai atau dilakukan. Oleh karena itu, indikator kemampuan berpikir kritis dapat 

diturunkan dari aktivitas kritis siswa sebagai berikut: 1)Mencari pernyataan yang jelas dari 

setiap pertanyaan, 2)Mencari alasan, 3)Berusaha mengetahui informasi dengan baik, 

4)Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya, 5)Memperhatikan 

situasi dan kondisi secara keseluruhan, 6)Berusaha tetap relevan dengan ide utama, 

7)Mengingat kepentingan yang asli dan mendasar, 8)Mencari alternative, 9)Bersikap dan 

bepikir terbuka, 10)Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu, 
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11)Mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan, 12)Bersikap secara 

sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan masalah. 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Development dengan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, dan 

Evaluation). Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar berbentuk LKS pada 

materi stoikiometri dengan pendekatan metakognitif untuk meningkatkan kemampuan berfikir 

kritis dan mengetahui kualitas bahan ajar yang dikembangkan. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas X SMA pelita raya Jambi. 

 Jenis data yang terkumpul selama proses penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif yang diperoleh yaitu data berupa deskripsi komentar dan saran dari 

validator yang dideskripsikan kemudian dibuat kesimpulan secara umum. Data tersebut 

diperoleh untuk merevisi produk yang dikembangkan. Hasil analisis validasi ahli merupakan 

masukan, tanggapan, kritikan, dan saran yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan 

bahan ajar yang dikembangkan. Sedangkan data kuantitatif yaitu berupa skor hasil penilaian 

bahan ajar oleh validator dan dari angket respon siswa, dan guru serta skor dari tes. 

 Dalam penelitian pengembangan ini akan digunakan beberapa instrumen penelitian 

yaitu : Lembar penilaian LKS, Angket respon, tes hasil belajar. Jenis data kualitatif 

merupakan data proses selama pengembangan. Data kualitatif juga digunakan untuk 

mendeskripsikan kendala-kendala yang dialami peneliti selama pengembangan LKS. 

Sedangkan jenis data kuantitatif adalah data yang digunakan untuk mendapatkan nilai 

kevalidan, kepraktisan, serta keefektifan LKS berdasarkan penilaian dari dosen ahli, guru, dan 

siswa.   

 

HASIL PENGEMBANGAN 

Hasil dari penelitian ini adalah lembar kerjas siswa berpendekatan metakognitif yang 

nantinya sebelum diterapkan akan divalidasi oleh dosen ahli menggunakan lembar observasi, 

berdasarkan kisi-kisi dibawah ini. 

Tabel 1.1 

N

o 

Komponen 

Desain 

Pembelajaran 

Pertanyaan Diskripsi Tindakan Positif Pengembang 

1 Mengidentifikasi 

tujuan 

pembelajaran 

1. apakah didalam LKS memuat 

keterampilan melatih pola pikir 

siswa? 

Ya, keterampilan melatih pola pikir siswa 

dapat dilihat dari bentuk unjuk kerja siswa 

2. apakah langkah penulisan LKS 

telah sesuai? 

ya, langkah penulisan LKS telah sesuai 

dengan literatur yang ada 

3. apakah didalam LKS telah 

menampilkan hubungan 

kerjasama dan partisipasi siswa 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran? 

ya, hubungan kerjasama dan partisipasi siswa 

dilihat dari komponen LKS yang telah dibuat 

4. apakah komponen LKS ini 

sudah membantu siswa dalam 

mengatasi kesulitan mempelajari 

kimia? 

ya, dengan LKS berpendekatan metakognitif 

ini dapat mengarahkan serta memotivasi 

siswa untuk belajar lebih mandiri 

2 analisis 

instruksional 

1. apakah LKS ini telah sesuai 

silabus kurikulum KTSP ? 

ya, LKS ini sesuai dengan silabus kurikulum 

KTSP 
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2. Apakah kemampuan 

keterampilan, pengetahuan dan 

sikap siswa sudah tergambarkan 

dalam LKS ini? 

ya, keterampilan dapat tergambarkan pada 

LKS pada bagian diskusi bersama, experimen 

dan jurnal harian 

3 analisis siswa dan 

konteks 

1. apakah redaksi dalam penulisan 

LKS ini telah sesuai dengan 

pemahaman siswa? 

ya, redaksi penulisan menggunakan bahasa 

yang sederhana agar siswa lebih memahami 

materi LKS  

2. apakah format LKS 

berpendekatan metakognitif dapat 

digunakan oleh siswa? 

ya, LKS ini dapat digunakan oleh siswa 

karena redaksi penulisan yang mudah 

dipahami, materi yang dipelajari dekat 

dengan kehidupan sehari-hari serta adanya 

tugas mandiri 

4 merumuskan 

tujuan khusus 

1. apakah keterampilan didalam 

LKS berpendeketan metakognitif 

telah nampak? 

ya, keterampilan didalam LKS telah nampak 

dibagian experimen, diskusi dan latihan 

mandiri 

2. apakah LKS berpendekatan 

metakognitif ini dapat 

dilaksanakan sesuai kebutuhan 

sekolah? 

ya, lks ini sesuai dengan kebutuhan siswa 

karena materi yang diberikan dekat dengan 

kehidupan sehari-hari 

5 mengembangkan 

instrumen 

penilaian 

1. apakah standar penilaian siswa 

telah layak digunakan siswa? 

ya, standar penilaian siswa telah layak 

meliputi penilaian kognitif, afektif serta 

psikomotorik 

2. apakah standar penilaian ini 

dapat meningkatkan berfikir kritis 

siswa? 

ya, standar penilaian siswa ini dapat 

meningkatkan berfikir kritis siswa karna pada 

LKS ini terdapat beragam jenis soal, yang 

mengajak siswa untuk berfikir lebih aktif  

6 mengembangkan 

strategi 

pembelajaran 

1. apakah strategi pembelajaran 

dalam LKS berpendekatan 

metakognitif ini telah sesuai 

dengan tujuan pengembangan? 

ya, strategi yang yang digunakan adalah 

dengan kegiatan pra pembelajaran, penyajian 

informasi, paraktik dan umpan balik, soal tes 

hingga explorasi internet 

2. apakah prinsip dalam memilih 

strategi pembelajaran sudah tepat? 

ya, aktifitas ini dilaksanakan sesuai latar 

belakang, kebutuhan serta kemampuan siswa 

yang bertujuan siswa dapat menggabungkan 

pengetahuan awal dengan pengetahuan yang 

telah didapat 

7 mengembangkan 

materi 

pembelajaran 

1. apakah materi pada LKS ini 

bersifat variatif dan komunikatif? 

ya, materi bersifat variatif dan komunikatif 

terlihat dari bentuk LKS dan redaksi 

penulisan 

2. apakah sumber pada LKS ini 

relevan dengan perkembangan 

sekarang? 

ya, sumber pada LKS ini memuat sumber 

dari beberapa buku kimia dan informasi 

relevan dari internet 

8 merancang dan 

mengembangkan 

evaluasi formatif 

1. apakah dalam pembelajaran 

dilaksanakan evaluasi formatif? 

ya, setelah mempelajari materi kimia dari 

LKS ini terdapat soal untuk menguji 

perorangan dan kelompok kecil 

2. apakah evaluasi formatif sudah 

dikembangkan dengan efektif? 

ya, evaluasi ini sudah efektif terlihat dari 

tujuan diadakan evaluasi yakni melihat 

kemampuan siswa setelah mempelajari 

materi stoikiometri 

9 merevisi 

pembelajaran 

1. apakah dengan LKS 

berpendekatan metakognitif dapat 

menumbuhkan berfikir kritis 

siswa? 

ya, LKS ini dapat menumbuhkan berfikir 

kritis siswa dilihat dari pelaksanaan proses 

pembelajaran 
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2. tipe penilaian manakah yang 

dapat diubah dalam menilai sikap 

berfikir kritis  siswa? 

penilaian dapat diubah pada kasus/soal yang 

diberikan kepada siswa 

10 mengembangkan 

evaluasi sumatif 

1. apakah dengan soal tes yang 

digunakan dapat menentukan 

tingkat berfikir kritis siswa? 

ya, soal tes dirancang dengan indikator 

berfikir kritis 

 

 Hasil dari validasi ini menghasilkan komponen-kompone yang harus ada dalam 

sebuah LKS berpendekatan metakognitif meliputi: 1)peta konsep, 2)refleksi diri untuk setiap 

pertemuan, 3)review pembelajaran setelah selesai pembelajaran satu KD, 4)beraneka ragam 

bentuk soal, 5)lembar penilaian. 

 Setelah divalidasi LKS diujicobakan pada kelompok kecil, lalu sisiwa dan guru diberi 

angket untuk menilai LKS kemudian di lakukan revisi jika ada yang harus direvisi, 

selanjutnya LKS dapat diproduksi. 

 

KESIMPULAN 

 Ketersediaan perangkat pembelajaran sangat menunjang jalannya proses 

pembelajaran, LKS merupakan bentuk perangkat pembelajaran yang di gunakan di sekolah. 

Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan LKS antara lain: 

a. Memudahkan guru dalam mengelola proses belajar, misalnya mengubah kondisi belajar 

dari suasana “guru sentris” menjadi “siswa sentris”. 

b. Membantu guru mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui 

aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja. 

c. Dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap 

ilmiah serta membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya. 

d. Memudahkan guru memantau keberhasilan siswa untuk mencapai sasaran belajar. 

 Untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari penggunaan LKS, sebaikanya LKS itu 

sendiri di buat oleh guru dengan memperhatikan aspek proses pembelajaran dan aspek capain 

keterampilan berfikir 
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ABSTRACT 

The low achievement of the Grade XI students on year 2015/2016 as 

the background of this research, almost 50% were below the minimum 

passing grade (KKM) of the school, 75. The result of observation 

revealed that the problem due to the low of student’s science process 

and problem solving skills, particularly in chemistry.Through this 

research, was studied how this applied learning model be able to 

improve science process and problem solving skills of Grade XI 

SMAN 8 Tanjung Jabung Timur Students on Buffer Solution topic. 

This research aimed to measure the influence of the application of 

Problem Based Learning (PBL) to student’s achievement, science 

process and  chemistry problem solving skills. This research used 

experiment quasi method and non equivalent control group design. 

Sampling  technique used purposive sampling technique. Research 

samples on experiment and control classes were 27 and 28 students to 

each class. Data collecting used  science process skill observation sheet 

instrument. Observation also be done to overview the distinguish of  

science process skill between conventional and PBL. The result shown  

the distinguish was about 20% science process skill using PBL. And 

for the student’s achievement from pre test and post test shown an 

improvement on PBL 28%  model then conventional 17%, it was 

interpreted that there was an influence of PBL model to science process 

and chemistry problem solving skills. 

Keywords: Problem Based Learning (PBL) model,  Science Process Skills (KPS) and 

Problem Solving Skills. 

PENDAHULUAN 

Kehidupan dan karier pada abad 21 membutuhkan kemampuan untuk: 1) fleksibel dan 

adaptif, 2) berinisiatif dan mandiri,3)memiliki ketrampilan sosial dan budaya,4)produktif dan 

akuntabel serta 5) memilliki kepemimpinan dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, 

pembelajaran yang dilakukan harus dapat mengembangkan: 1) kreatif dan inovasi siswa, 2) 

kemampuan berpikir kritis menyelesaikan masalah dan 3) komunikasi dan 

kolaborasi(Sani,2015). 

Pada masa mendatang,kita menghadapi beberapa tantangan dan perubahan yang 

menuntut perubahan paradigma pendidikan tradisional yang diterapkan oleh guru di Indonesia 

.Siswa pada saat ini harus terbiasa mencari informasi sendiri mampu mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah, mampu bekerja efektif dalam kelompok dan membangun jaringan,serta 
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memiliki kreatifitas yang tinggi. Oleh sebab itu ,siswa harus dibekali dengan 

pengetahuan,sikap dan ketrampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan tersebut. 

Pembentukan karakter siswa melalui pendidikan dinegara maju dilakukan dengan 

menerapkan kurikulum yang sesuai.Pendidikan harus mampu membentuk kompetensi siswa 

baik dalam pengetahuan, ketrampilan serta sikap dan prilaku.Kurikulum yang telah digunakan 

dinegara kita pada umunya focus pada pengembangan pengetahuan siswa sehingga kurikulum 

cendrung berbasis pada materi ajar dan penilaian yang digunakan hanya berupa tes.Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) juga masih berbasis pada materi, walaupun dikatakan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kondisi ini jelas terlihat dari deskripsi kompetensi 

dan penilaian yang digunakan disekolah untuk menentukan kompetensi siswa. Ketentuan 

untuk menggunakan penilaian berbasis kelas dalam implementasi KBK ternyata tidak 

dilaksanakan secara efektifkarna penguasaan materi secara umum dapat ditentukan dengan 

menggunakn tes tertulis atau tes lisan.Upaya memperbaiki hasil belajar siswa yang mencakup 

pengetahuan,ketrampilan serta sikap dan perilaku melalui kurukulum 2013 merupakan angin 

segar yang diharapkan dapat diterapkan secara benaruntuk menghasilkan insan cerdas yang 

beriman sesuai tujuan pendidikan nasional. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap guru kimia yang ada di SMAN 8 

Tanjung jabung Timur, kimia merupakan suatu mata pelajaran yang cukup sulit dimengerti 

oleh siswa.Terutama pada konsep-konsep yang bersifat abstrak. Padahal kimia merupakan 

suatu pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kimia juga memberikan 

pengaruh yang besar dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kimia 

juga diujikan dalam UN sehingga setiap siswa perlu memahami kimia dengan lebih baik lagi. 

SMAN 8 Tanjung jabung Timur mempunyai 5 kelas XI 2 kelas IPA dan 3 kelas 3  

IPS. SMAN 8  Tanjung Jabung Timur  mempunyai 3 guru kimia. Berdasarkan hasil 

wawancara, kelas XI IPA merupakan kelas yang kurang baik dalam pembelajaran kimia. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai semester genap sebelumnya, kelas XI IPA  mempunyai yaitu rata-

rata kelas 55. Ketuntasan siswa XI IPA, KKM untuk pembelajaran Kimia adalah 75. Hampir 

50 % mengikuti remidi. Siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran kimia. Ketrampilan 

proses sains dan kemampuan memecahkan masalah  siswa dalam pembelajaran kimia masih 

kurang. Guru sudah berusaha untuk mengaktifkan siswa tetapi masih banyak siswa yang 

kurang aktif karena motivasi belajar kimia yang rendah. Selain itu, pembelajaran kimia di 

SMAN 8 Tanjung Jabung Timur jarang melakukan metode praktikum dikarenakan waktu 

pembelajaran yang kurang, sehingga lebih sering mengejar materi, meskipun ada sarana dan 

prasarana namun kurang memadai. Meskipun Penerapan kurikulum 2013 di SMAN 8 

Tanjung Jabung Timur baru dikelas X,sedangkan kelas XI dan XII menggunakan kurikulum 

2006. Pada   kurikulum 2013,menuntut siswa untuk lebih aktif dan bersemangat dalam 

mempelajari suatu materi. 

Pada mata pelajaran kimia khususnya materi asam-basa,siswa masih belum 

memahami perhitungan cara menetukan PHdan pada saat praktikum siswa belum memahami 

cara mengukur,menggunakan alat,memahami konsep, mengklasifikasikan, mengkomunikasi 

serta menyimpulkan dengan benar.Boleh dikatakan ketrampilan proses sains(KPS) mereka 

masih rendah.  

Untuk mengatasi hal tersebut ,maka diperlukan modelpembelajaran yang inovatif agar 

dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep peserta didik.Model Pembelajaran 

berbasis masalah (PBL) didasarkan atas teori Piaget dan vigotsky(konstruktivisme). Menurut 

konstruktivisme siswa belajar mengkonstruksi mengkonstruksi pengetahuannya melalui 

interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran berbasis masalah (PBL) dapat membuat siswa 

belajar melalui upaya penyelesaian permasalahan dunia nyata(real worid problem)secara 

terstruktur untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa.Pembelajaran ini menuntut siswa untuk 

aktif melakukan penyelidikan dalam menyelesaikan permasalahan dan guru berperan sebagai 
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fasilitator atau pembimbing. Pembelajaran akan dapat membentuk kemampuan berfikir 

tingkat tinggi (higher order thinking) dan meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir 

kritis. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hanafiah, A (2015),model pembelajaran based 

learning memiliki pengaruh terhadap ketrampilan proses sains.Terdapat perbedaan ketrmpilan 

proses sains siswa yang lebih baik terhadap siswa yang mendapat pembelajaran melalui 

pembelajaran model problem based learning dibandingkan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran secara konvensional.Hal serupa juga dikatakan oleh Baskoro leonardus (2013) 

dalam jurnalnya”Penerapan model problem based learning untuk meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa pada pelajaran computer (KKG)di SMK N 2 wonosari Yogyakarta” 

bahwaPenerapan model Problem Based Learning dapat membantu meningkatkan hasil belajar 

siswa,selanjutnya Penelitian penelitian yang dilakukan warantika,dkk (2012) dalam 

jurnalnya”Penerapan Model Problem Based Learning untuk meningkatkankemampuan 

berpikir kritis dan ketrampilan kerjasamasiswa kelas VII di SMP N 1 Ngaglik” menunjukkan 

bahwa penerapan model PBL dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan ketrampilan 

berfikir kritis dan ketrampilan kerjasama siswa. 

 Bertolak dari fakta diatas,peneliti berkeinginan meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat dapat memotivasi siswa dalam 

memecahkan masalah sehingga siswa terampil dalam mengatasi permasalahan dalam 

hidupnya.PBL merupakan  model pembelajaran  yang penyampaiannya dilakukan dengan 

cara menyajikan suatu permasalahan,mengajukan pertanyaan pertanyaan,memfasilitas 

penyelidikan dan membuka dialog.Dengan model Pembelajaran Problem based Learning 

diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan proses sains dan ketrampilan memecahkan 

masalah. 

Menurut sanjaya(2008) mengungkapkan kelemahan PBL sebagai berikut: 1) Manakala 

peserta didik tidak memiliki minat atau tidak memilikikepercayaan bahwa masalah yang 

dipelajari sulit dipecahkan maka mereka enggan untuk mencoba,2) Keberhasilan PBL 

memerlukan waktu untuk persiapan,3) tahap pemahaman mengapa mereka berusaha untuk 

memecahkan masalah yang sedang dipelajari,maka merka tidak akan belajar apa yang mereka 

ingin pelajari. Sedangkan menurut Thobroni dan arif(2011) mengungkapkan kelemahan PBL 

yaitu 1) memerlukan waktu yang banyak,2)tidak bisa dilakukan dikelas-kelas rendah, 3) 

Tidak semua peserta didik terampil bertanya. Hal ini berarti  untuk dapatmelaksanakan model 

pembelajaran based learning secara ideal diperlukan persiapan yang matang, motivasi belajar 

siswa yang tinggi,guru yang terampil dan mau belajar,sarana yang memadai untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar. 

 

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Model pembelajaran problem based learningmerupakan salah satu model 

pembelajaran inovatif. Model pembelajaran ini dapat memberikan kondisibelajar aktif kepada 

siswa dimana siswa terlibat untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode 

ilmiah.Dengan demikian siswa akan dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan 

dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki kerampilan untuk memecahkan masalah 

(Ngalimun,2014). 

Model Pembelajaran Problem Based Learning  atau pembelajaran berbasis masalah 

adalah model pembelajaran yang menyajikan masalah sehingga merangsang peserta didik 

untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran ini. Dalam kelas yang menerapkan 

pembelajaran ini, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dalam dunia 

nyata (real word) . Pembelajaran dengan model ini merupakan pembelajaran yang menantang 
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peserta didik untuk “Belajar bagaimana Belajar”,bekerja secara berkelompok untuk mencari 

solusi permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untukmengikat 

peserta didik pada rasa ingin tahu terhadap pembelajaran yang dimaksud .Masalah diberikan 

kepada peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang 

dipecahkan (Daryanto,2014). 

MenurutBridges (Dalam Wasonowati,dkk,2014) Model PBL diawali dengan 

penyajian masalah,kemudian siswa mencari dan menganalisis masalah tersebut melalui 

percobaan langsung atau kajian ilmiah. Melalui kegiatan tersebut aktivitas dan proses berfikir  

ilmiah siswa menjadi lebih logis,teratur dan teliti sehingga mempermudahpemahaman 

konsep. 

 

2.2. Kelebihan model pembelajaran probem based learning  

Sanjaya (dalam kusprianto dan siagian,2013) menyatakan bahwa pembelajaran based learning 

memiliki kelebihan yaitu : 

1. Teknikyang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran 

2. Dapat menantang kemampuan siswa 

3. dapat meningkatkan kemampuan aktivitas pembelajaran siswa 

4. Dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami 

masalah dalam kehidupan nyata 

5. Dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan belajar 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan,disamping itu juga 

dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses 

belajarnya. 

6. Bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa mata pelajaran, pada dasarnyamerupakan 

cara berfikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa bukan hanya sekedar 

belajar dari guru atau dari buku-buku saja. 

7. Dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa 

8. Dapat mengembangkan kemampuan siswa 

9. Dapat memberikan kesempatan  siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang 

mereka milikidalam dunia nyata. 

10. Dapat mengembangkan minat siswa untuk terus menerus  belajar sekalipun belajar  

pada pendidikan formal telah berakhir. 

 

2.3. Kelemahan model pembelajaran problem based learning 

 Beberapa kelemahan dari model pembelajaran based learning (PBL) yaitu : 

1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari 

dapat dipecahkan,maka mereka akan enggan untuk mencoba. 

2. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui pemecahan masalah membutuhkan cukup 

waktu untuk persiapan. 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka guru sebaiknya membuat persiapan yang 

matang sebelum menerapkannya.guru juga sebaiknya menjelaskan secara detail agar 

siswa memahami permasalahan yang akan dipecahkan.Selain itu,guru juga harus mampu 

membangun kepercayaan diri siswa untuk berhasil(Sutirman,2013). 

 

2.4. Tahapan Model Pembelajaran based Learning (PBL) 

Barret (dalam Sutirman,2013), menyusun langkah-langkah pelaksanaan PBL,yaitu : 

1. Siswa diberi pengalaman oleh guru berdasarkan pengalaman siswa. 

2. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil untuk : 

a. Mengklarifikasi kasus atau masalah yang diberikan 

b. Mendefinisikan masalah 
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c. Saling bertukar pendapat berdasarkan pengalaman yang dimiliki 

d. Menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah 

e. Menetapkan hal-hal yang harus dilakukan  untuk menyelesaikan masalah 

3. Siswa melakukan kajian secara independen berkaitan dengan masalah yang harus 

diselesaikan. 

4. Siswa kembali kepada kelompok PBL awal untuk melakukan tukar informasi, 

pembelajaran teman sejawat dan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah. 

5. Siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan 

pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis masalah (PBL)terdiri dari beberapa sintaks atau langkah 

belajar sebagai berikut: 
No Fase Kegiatan Guru 

1. Memberikan orientasi 

permasalahan kepada peserta didik 

Menyajikan permasalahan,membahas tujuan 

pembelajaran,memaparkan kebuthan logistic untuk 

pembelajaran,memotivasi peserta didik untuk terlihat 

aktif. 

2. Mengorgasisasikan peserta didik 

Untuk penyelidikan 

Membantu peserta didik dalam mendefinisikan dn 

mengorganisasikan tugas belajar/penyelidikan untuk 

menyelesaikan permasalahan 

3. Pelaksanaan investigasi Mendorong peserta didik untuk memperoleh 

informasi yang tepat,melaksanakan penyelidikan,dan 

mencari penjelasan solusi 

4. Mengembangkan dan menyajikan 

hasil 

Membantu peserta didik merencanakan produk yang 

tepat dan relevan,seperti  laporan,rekaman video,dan 

sebagainya untuk keperluan penyampaian hasil. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi 

proses penyelidikan 

Membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap 

penyelidikan dan proses yang mereka lakukan. 

                  (Sani,2014) 

 

2.5. Ketrampilan Proses Sains (KPS) 

KPS adalah semua keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh,mengembangkan, 

dan menerapkan konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori IPA, baik berupa 

keterampilan mental, keterampilan fisik (manual) maupun keterampilan sosial (Rustaman, 

2005: 25). KPS terdiri atas keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan-

keterampilan terintegrasi (integrated skills). Keterampilan-keterampilan dasar meliputi enam 

keterampilan, yakni: mengobservasi,mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, 

menyimpulkan, mengomuni kasikan. Sedangkan keterampilan-keterampilan terintegrasiterdiri 

atas: mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data,menyajikan data dalam bentuk grafik, 

menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis 

penelitian,menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional,merancang 

penelitian dan melaksanakan eksperimen (Dimyati danMudjiono, 2009: 140). 

Keterampilan proses melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, 

manual dan sosial. Keterampilan kognitif atau intelektual terlibat karena dengan melakukan 

keterampilan proses siswa menggunakan pikirannya. Keterampilan manual jelas terlibat 

dalam keterampilan proses karena mungkin mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, 

pengukuran, penyusunan atau perakitan alat. Dengan keterampilan sosial dimaksudkan bahwa 

mereka berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar 

(Rustaman,1995:15).  

Ketrampilan proses dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama,keetrampilan proses sains 

dasar yaitu aktivitas ilmiah yang meliputi: 1)mengamati (observasi) yaitu mencari gambaran 

atau informasi tentangobjek penelitian melalui indera; 2) mengkomunikasikan data hasil 
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observasi dalam berbagai bentuk seperti: gambar, bagan, tabel, grafik,tulisan, dan lain-lain; 3) 

menggolongkan  (klasifikasi) untuk mempermudah dalam mengidentifikasi suatu 

permasalahan; 4)menafsirkan data, yaitu memberikan arti sesuatu 

fenomena/kejadianberdasarkan atas kejadian lainnya; 5) meramalkan, yaitumemperkirakan 

kejadian berdasarkan kejadian sebelumnya sertahukum-hukum yang berlaku. Prakiraan 

dibedakan menjadi dua macam yaitu prakiraanintrapolasi yaitu prakiraan berdasarkan pada 

data yangtelah terjadi dan prakiraan ekstrapolasi yaitu prakiraan berdasarkan logika di luar 

data yang terjadi; 6) mengajukan pertanyaan, berupapertanyaan yang menuntut jawaban 

melalui proses berpikir atau kegiatan. Kedua, ketrampilan proses sains terpadu yaitu aktivitas 

ilmiah yang terdiri dari: 1) mengidentifikasi variabel; 2) mendeskripsikan hubungan antar 

variabel; 3) melakukan penyelidikan; 4) menganalisia data hasil penyelidikan; 5) merumuskan 

hipotesis; 6) mendefinisikan variabel secara operasional, melakukan eksperimen. (Chaidar 

Warianto,2011: 14). 

 

Tabel 1.Indikator Keterampilan Proses Sains Menurut Warianto(2011:19): 

Keterampilan Proses Sains Indikator 

Mengamati (observasi) 1. Menggunakan sebanyak mungkin indera 

2. Mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan 

Mengelompokan (Klasifikasi) 1. Mencatat setiap pengamatan secara terpisah 

2. Mencari perbedaan dan persamaan 

3. Mengontraskan ciri-ciri 

4. Membandingkan 

5. Mencari dasar pengelompokkan ataupenggolongan 

6. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan 

Menafsirkan (Interpretasi) 1. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan 

2. Menemukan pola dalam suatu seri pengamatan 

3. Menyimpulkan 

Meramalkan (Prediksi) 1. Menggunakan pola-pola hasil pengamatan 

2. Mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada 

    keadaan yang belum diamati 

Mengajukan pertanyaan 1. Bertanya apa, bagaimana, dan mengapa 

2. Bertanya untuk meminta penjelasan 

3. Mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang  hipotesis 

Berhipotesis 1. Mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan     

penjelasan dari satu kejadian 

2. Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji Kebenaran    

nya dalam memperoleh bukti lebih banyak atau melaku kan 

cara pemecahan masalah 

Merencanakan Percobaan/ 

Penelitian 

1. Menentukan alat/bahan/sumber yang akandigunakan 

2. Menentukan variabel atau faktor penentu. 

3. Menentukan apa yang akan diukur, diamati,dicatat 

4. Menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa 

    langkah kerja 

Menggunakan alat/bahan 1. Memakai alat dan bahan 

2. Mengetahui alasan mengapa menggunakan alat/bahan 

3. Mengetahui bagaimana menggunakan alat dan bahan 

 

 

2.5. Ketrampilan pemecahan masalah 

 Ketrampilan pemecahan masalah (problem solving)adalah ketrampilan individu dalam 

menggunakan proses berfikirnya untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta-

fakta,analisis informasi ,menyususn berbagai alternatif pecahan,dan memilih pemecahan 
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masalah yang paling efektif (preisseefektif dalam Martinis yamin,2007) .Dalam  

Keterampilan memecahkan masalah seseorang memerlukan cara berfikir kritis,kreatif, 

sistematis dan penalaran dengan melihat hubungan sebab akibatmunculnya permasalahan. 

Kemampuan penalaran memerlukan upaya Peningkatan kemampuan mengamati, bertanya, 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi Eksperiment,bentuk desain 

ini mempunyai kelompok kontroltetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi eksperiment .Hal tersebut dikarenakan sampel 

pada penelitian ini tidak akan diambil secara acak dari populasi yang ada karena siswa secara 

alami telah terbentuk dalam satu kelompok/kelas. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah non equivalent controlgroup design, pada desain ini 

kelompok eksperimenmaupun kelompok kontrol tidak dipilih secararandom. Kedua kelompok 

diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal siswa,apakah terdapat perbedaan antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol atau tidak. Setelah itu keduanya diberi 

perlakuan,kelompok yang diberi perlakuan dengan model Problem Based Learning (PBL) 

dinamakan kelompok eksperimen, dan kelompok pembanding yang diberi pendekatan 

konvensional dinamakan kelompok kontrol. Dan setelah itu diberi post test. 

 

Tabel 1. Desain Penelitian 

Kelompok Sebelum Perlakuan Setelah 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 X2 O2 

Keterangan : 

O1=Tes awal 

O2=Tes akhir 

X1=Pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) 

X2=Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konvesional  

 

C. Lokasi dan Subyek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SMA N 8 Tanjung Jabung Timur.Waktu dilaksanakan 

bulan Februari 2017.Subyek penelitian adalah siswa  pada kelas XI IPA 1  dengan 

pembelajaran konvensional yang berjumlah 28 orang  dan XI IPA 2 yang berjumlah 27 orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang akan dikumpulkan yaitu efektifitas model 

problem based learning dan ketrampilan proses siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi,melakukan pretest dan post test. 

E. Tehnik Analisis Data 

Teknik analisis data keterampilan proses sains pada tiap siklus mengacu pada rumus 

Arikunto, dkk (2007), yaitu:  

 

% =Nilai KPS yang diperoleh x 100%  

       Nilai maksimum 
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Selanjutnya menghitung persentase banyaknya siswa yang mendapat skor 4 dengan rumus 

sebagai berikut:  

 

% x =fx 100%  

          N 

Perhitungan persentase tersebut kemudian dikategorikan dengan kriteria sebagai berikut:  

 

 

Tabel1.Kategori 

Penilaian KPS 

Persentase (%)  

KPS 

Kriteria  

≥ 85  Sangat Baik  

70 – 85  Baik  

55 – 70  Cukup  

40 – 55  Kurang  

≤ 40  Sangat 

Kurang  

Keterlaksanaan pembelajaran Problem Based Learning(PBL)di analisis dengan rumus: 

 

% keterlaksanaan =skor yang diperoleh x 100% 

Skor maksimum 

 

HASILDANPEMBAHASAN 

A. Hasil keterlaksanaan Model Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pretest dan post test antara kelas control dengan kelas eksperiment 

di peroleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Perbandingan  skor tes hasil belajar 

Kelompo

k 

Juml

ah 

Siswa 

Skor 

Pretest  Post 

test 

Pening

katan 

Kontrol 28 15,0 17,5 17 % 

Eksperi

men 

27 15,5 19,8 28% 

Dari tabel dapat dilihat kelas control yang siswanya berjumlah 28 orang terdapat 

kenaikan nilai 17%. Sedangkan kelas eksperimen yang siswanya berjumlah 27 orang terdapat 

kenaikan 28%,artinya model Pembelajaran Problem Based Learning  sangat efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

 Suasana proses Pembelajaran Problem Based Learning dapat dilihat dari gambar 

berikut : 
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Gambar 1. Suasana proses Pembelajaran Model     Based learning 

 

 
Gambar 2.Suasana ketrampilan proses siswa pada Kegiatan Mengkomunikasikan 

 

 

 
Gambar 3.Suasana Ketrampilan proses siswa pada kegiatan mengukur 

 

B. PENINGKATAN KETRAMPILAN PROSES SAINS DAN PEMECAHAN 

MASALAH MELALUI MODEL PBL 

Aspek ketrampilan proses sains (KPS) yang diamati dalam penelitian ini meliputi 

mengamati,menghitung, mengukur,mengklasifikasikan,mengkomunikasikan,menerapkan 

menyimpulkan.Peningkatan ketrampilan proses sains dapat dilihat pada grafik berikut: 
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Dari grafik dapat dilihat bahwa ketrampilan proses sain kelas ekperimen dengan 

model pembelajaran based learning (PBL) menunjukkan perbedaan sekitar 20% dibandingkan 

dengan kelas control dengan model pembelajaran konvensional. Namun demikian dari 

indicator ketrampilan proses sains yang ada dapat dilihat bahwa ketrampilan menghitung dan 

menerapkan Masih berada pada kategori kurang utuk kelas kontrol sedangkan kelas 

eksperimen berada pada kategori cukup untuk menghitung dan sangat baik untuk 

menerapkan. Oleh sebab itu peran guru sangat penting dalam membimbing siswa terutama 

dalam ketrampilan menghitung dan menerapkan. 

 Dalam menerapkan model PBL peneliti tidak memungkiri adanya kendala-kendala 

yang menjdikan yang menjadikan kegiatan proses pembelajaran yang dirasakan masih kurang 

optimal. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya : 1). Selama ini proses pembelajaran 

yang siswa alami hanya mendapatkan informasi pelajaran langsung dari guru,perubahan peran 

siswa yang dituntut lebih aktif dan mandiri dalam pembelajaran menerapkan model PBL 

menjadi kendali bagi siswa dan guru yang harus berupaya membiasakan diri untuk lebih 

banyak mengarahkan siswa dari pada memberikan materipelajaran secara langsung, 2) saat 

pelaksanaan kegiatan percobaan dan diskusi masih ada siswa yng kurang terlibat aktif dan 3) 

guru harus mampu memotivasi siswa agar memiliki minat dan kepercayaan bahwa masalah 

yang dipelajari dapat dipecahkan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aan Hanafiah (2015),model pembelajaran 

based learning memiliki pengaruh terhadap ketrampilan proses sains.Terdapat perbedaan 

ketrampilan proses sains siswa yang lebih baik terhadap siswa yang mendapat pembelajaran 

melalui pembelajaran model problem based learning dibandingkan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran secara konvensional. 

Dengan demikian model pembelajaran problem based learning (PBL) efektif 

diterapkan sehingga dapat meningkat ketrampilan proses sains (KPS) dan pemecahan 

masalah.  
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KESIMPULAN 

Berdasarkan Analisis terhadap data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Model Pembelajaran Problem Based Learning sangat efektif diterapkan untuk 

meningkatkan ketrampilan proses sains Kelas XI IPA SMA N 8 Tanjung Jabung Timur. 

2. Meningkatnya ketrampilan proses sains berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah terutama masalah pembelajaran kimia. 
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Abstrak 

Limbah dari industri tekstil yang berupa zat warna umumnya 

merupakan senyawa organik non-biodegradable, yang dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan terutama lingkungan perairan. 

Dewasa ini jenis bahan pewarna yang digunakan di industri tekstil 

sangat beraneka ragam, dan biasanya tidak terdiri dari satu jenis zat 

warna, oleh karena itu penanganan limbah tekstil menjadi sangat 

rumit dan memerlukan beberapa langkah sampai limbah tersebut 

benar-benar aman untuk di lepas ke lingkungan perairan. Untuk 

mengatasi hal ini, maka telah dikembangkan suatu metode yaitu 

metode fotodegradasi. Metode fotodegradasi ini akan menguraikan 

zat warna menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dan  

lebih aman untuk lingkungan Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan kondisi optimum degradasi senyawa metil orange pada 

reaktor fotokatalitik TiO2 berupa jumlah pelapisan katalis, lama 

penyinaran dan laju alir. Jumlah pelapisan adalah 4x, 6x, 8x, 10x 

dan 12x dan konsentrasi 3, 5, 8, 10 dan 15 ppm. Dalam penelitian ini 

digunakan sinar UV yang berasal dari cahaya matahari dan 

fotokatalis yang digunakan adalah serbuk TiO2 Degussa P-25. Metil 

orange yang terdegradasi dianalisa menggunakan Spektrofotometer 

UV-Vis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi optimum dicapai 

pada jumlah pelapisan sebanyak 10x dengan tingkat pengisian TiO2 

0,1365 mg/cm
2
 dan ketebalan lapisan 0,8304 μm. Sedangkan kondisi 

optimum konsentrasi metil orange yaitu pada konsentrasi 3 ppm. 

Jumlah kolom gelas optimum adalah 9 buah serta lama penyinaran 

selama 1 jam. Serbuk TiO2 yang digunakan dikarakterisasi dengan 

XRD, hasilnya didapatkan fasa kristal merupakan campuran anatase 

dan rutile dengan ukuran kristal 21,0297 nm. Lapisan tipis TiO2 pada 

kolom gelas ini, juga dikarakterisasi dengan SEM/EDX. Hasilnya 

yaitu menunjukkan bahwa lapisan tipis itu mengandung TiO2 sebesar 

5,54 %. 

Kata kunci : Reaktor fotokatalitik, degradasi, limbah organik, metil orange 

 

PENDAHULUAN 

 

 Limbah dari industri tekstil yang berupa zat warna umumnya merupakan senyawa 

organik non-biodegradable, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan terutama 

lingkungan perairan. Dewasa ini jenis bahan pewarna yang digunakan di dalam industri 

tekstil sangat beraneka ragam, dan biasanya tidak terdiri dari satu jenis zat warna, oleh karena 

itu penanganan limbah tekstil menjadi sangat rumit dan memerlukan beberapa langkah 

sampai limbah tersebut benar-benar aman untuk di lepas ke lingkungan perairan (Wijaya, 

Karna., dkk. 2006) 

mailto:hardeli@yahoo.com
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Saat ini berbagai teknik atau metode penanggulangan limbah tekstil telah 

dikembangkan, di antaranya adalah metode adsorpsi. Metode ini ternyata kurang begitu 

efektif karena zat warna tekstil yang diadsorpsi tersebut masih terakumulasi di dalam 

adsorben yang pada suatu saat nanti akan menimbulkan persoalan baru. Untuk mengatasi hal 

ini, maka telah dikembangkan suatu metode yaitu degradasi dengan menggunakan bahan 

fotokatalis dan radiasi sinar ultraviolet yang energinya sesuai atau lebih besar dari energi 

band gap fotokatalis tersebut. Metode fotodegradasi ini akan menguraikan zat warna menjadi 

komponen-komponen yang lebih sederhana dan lebih aman untuk lingkungan. 

Sebagai fotokatalis, saat TiO2 disinari dengan cahaya UV maka akan terbentuk 

pasangan electron-hole (e
-
 dan h

+
, elektron-lubang positif) di permukaan lapisan. Lubang 

positif (hole) yang terbentuk berinteraksi dengan air atau ion OH
-
 menghasilkan radikal 

hidroksil (·OH). Radikal hidroksil ini merupakan spesies yang sangat reaktif menyerang 

molekul-molekul organik dan dapat mendegradasinya menjadi CO2 dan H2O (Sofyan, I., 

2000).  

 Proses degradasi zat warna dalam fasa air dengan menggunakan katalis TiO2 dalam 

bentuk suspensi menghasilkan proses fotokatalitik yang tidak dibatasi oleh transfer massa 

karena jarak difusi maksimum molekul organik dengan permukaan katalis sangat kecil. Akan 

tetapi, sistem suspensi juga mempunyai kelemahan, yaitu pertama pada akhir reaksi harus 

dilakukan penyaringan vakum sebelum dilakukan pengujian absorbansi dari larutan yang 

diuji dan kedua, daya tembus sinar UV yang terbatas karena adsorbsi yang kuat oleh TiO2 

dan spesies organik terlarut. Jadi untuk itu, maka dilakukan cara pengimmobilisasian katalis 

TiO2 pada material pendukung yang sesuai. Namun sistem immobilisasi juga mempunyai 

kelemahan yaitu terbatasnya kemampuan foton dalam penetrasi pada permukaan katalis dan 

keterbatasan proses transfer nassa (Fujishima, A., dkk. 1999).  

 Usaha untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengembangkan sebuah sistem 

kontinu dengan menggunakan katalis TiO2 yang dilapisi pada bagian dalam kolom gelas, 

dimana jumlah pelapisan kolom gelas bervariasi dalam berbagai lama penyinaran zat warna 

azo (Metil orange), yang diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pada sistem immobilisasi, 

sehingga dapat digunakan untuk keperluan degradasi zat warna Metil orange. 

 Pada proses degradasi zat warna Metil orange sangat dipengaruhi oleh jumlah 

pelapisan TiO2, lama penyinaran, jumlah kolom gelas dan konsentrasi. Pengaruh jumlah 

pelapisan TiO2 pada proses degradasi yaitu semakin tebal pelapisan bukan berarti semakin 

banyak zat warna yang terdegradasi, ini disebabkan karena ketebalan lapisan TiO2 akan 

mempengaruhi daya tembus sinar UV pada kolom gelas. Kemudian waktu penyinaran yang 

tidak lama mengakibatkan waktu kontak fotokatalis TiO2 dengan sinar UV juga tidak lama, 

maka radikal •OH yang dihasilkan juga sedikit sehingga laju degradasi semakin kecil, tetapi 

apabila waktu penyinaran semakin lama maka waktu kontak fotokatalis TiO2 dengan sinar 

UV juga semakin lama, sehingga menghasilkan radikal •OH yang banyak untuk 

meningkatkan proses degradasi zat warna Metil orange (Wijaya, Karna., dkk. 2006). Laju alir 

yang semakin besar maka waktu kontak katalis dengan Metil orange semakin sedikit 

sehingga proses degradasi semakin kecil tetapi apabila laju alir sangat kecil maka waktu 

kontak katalis dengan Metil orange akan semakin lama. Adapun pengaruh konsentrasi adalah 

semakin tinggi konsentrasi maka waktu untuk mendegradasi zat warna juga semakin lama.  

 

METODE PENELITIAN 

 

2.1. Pembuatan Lapisan Immobilisasi TiO2 Pada Dinding Kolom Gelas 

 a. Pembersihan kolom gelas 

  Kolom gelas yang berukuran 60 cm dengan diameter 2 cm dicuci dengan aquades, 

kemudian di rendam dalam larutan asam kromat ( 1 gram K2CrO4 / 50ml H2SO4 pekat ) 
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yang berperan sebagai pengoksidator kuat. Kolom gelas dicuci lagi dengan aquades, 

ditiriskan dan dikeringkan dalam oven pada suhu 100
0
C selama 1 jam 

b. Pembuatan larutan TiO2 Degussa P-25. 

 Dibuat larutan TiO2 dengan kosentrasi 0,1 % (b/v) dalam methanol p.a sebanyak 100 

ml atau 0,0125 M, lalu distirer selama 1,5  jam pada suhu 80 
0
C agar homogen 

c. Immobilisasi katalis TiO2 

 Sebelum diimmobilisasi dengan TiO2 Degussa P-25, kolom gelas ditimbang 

terlebih dahulu. Lapisan tipis TiO2 terimmobilisasi pada dinding kolom gelas dibuat 

dengan cara memasukkan larutan prekursor ke dalam masing-masing kolom gelas lalu 

didiamkan selama 4 menit, selanjutnya kolom gelas dikosongkan, lalu dipanaskan dalam 

oven pada suhu 100
0
C selama 1 jam. Setelah dingin kemudian di timbang. Pelapisan di 

ulang beberapa kali untuk mendapatkan lapisan TiO2 yang homogen. Tingkat pelapisan 

TiO2 adalah 4x, 6x, 8x, 10x dan 12x. Berat lapisan TiO2 dalam kolom gelas ditentukan 

secara gravimetri, yaitu dengan mengurangi berat kolom gelas yang telah dilapisi TiO2 

dengan kolom gelas yang belum dilapisi 

2.2 Karakterisasi  Hasil Immobilisasi TiO2 

 Karakterisasi hasil immobilisasi dalam kolom gelas menggunakan alat SEM dan 

XRD. SEM untuk mengetahui topografi permukaan dan XRD untuk menentukan struktur 

Kristal dan ukuran kristal TiO2. 

2.3. Rangkaian Kolom Gelas TiO2 pada Reaktor Fotokatalitik 

 Kolom gelas yang telah dilapisi dengan sol TiO2 disusun secara seri yang 

dihubungkan dengan selang plastik bewarna bening sebanyak 3, 5, 7, 9 dan 11 buah 

kemudian diletakkan di atas kerangka besi. Susunan kolom gelas TiO2 ini dihubungkan 

dengan reservoir berkapasitas 10 L yang dilengkapi pompa sirkulasi. Susunan kolom gelas 

TiO2 ini diletakkan di luar ruangan agar terkena cahaya matahari. Kolom gelas TiO2 ini 

digunakan untuk mendegradasi Metil orange. 

2.4. Pembuatan Larutan Sampel Metil orange  

Untuk mendapatkan larutan metil orange 1000 ppm, larutan sampel dibuat dengan 

cara melarutkan 1 gram serbuk metil orange dalam 30 mL aquades sampai larut, kemudian 

ditambah lagi aquades sampai tanda batas 1000 mL. larutan ini disebut larutan induk. 100 mL 

larutan induk dipipet dan diencerkan dengan aquades hingga tanda batas yaitu 10 L. 

Untuk pengukuran spektrometer UV-VIS larutan dibuat dengan konsentrasi 3, 5, 8, 10 

dan 15 ppm, dimana larutan ini dibuat dengan cara yang sama menggunakan rumus 

pengenceran 

2.5.  Proses Degradasi Metil Orange pada Reaktor Fotokatalitik 

Larutan metil orange sebanyak 10 L disirkulasi pada reaktor dan disinari dengan 

sinar UV dari cahaya matahari selama 8 jam. Kemudian setiap 30 menit larutan metil 

orange tersebut diambil sebanyak 10 mL dan diukur dengan UV-Vis untuk mendapatkan 

absorbansinya. Lakukan prosedur yang sama untuk variasi konsentrasi dan pelapisan. 

Proses degradasi ini dilakukan dengan meletakkan reaktor fotokatalitik di luar ruangan agar 

bisa di sinari dengan cahaya matahari. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Optimasi Kolom Gelas TiO2 

 Zat warna Metil orange terlebih dahulu diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometerUV-Vis dan didapat panjang gelombang maksimum adalah 463 nm, 

sehingga setiap konsentrasi metil orange diukur pada panjang gelombang maksimum..  

Berikut adalah hasil dari pengukuran absorbansi masing-masing konsentrasi pada 

setiap lapisan yang digambarkan dalam bentuk grafik.  
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Tabel 1. Absorbansi dari konsentrasi metil orange pada berbagai jumlah pelapisan 

Jumlah 

Pelapisan 

TiO2 (x) kali 

Absorbansi pada Berbagai konsentrasi metil orange 

(ppm) 

3 5 8 10 15 

4 0,18235 0,27917 0,52451 0,64242 0,99401 

6 0,13244 0,25519 0,52336 0,62770 0,86343 

8 0,03505 0,09706 0,34038 0,43498 0,85493 

10 0,00203 0,01215 0,16114 0,25961 0,32321 

12 0,00795 0,01532 0,19224 0,41521 0,50707 

 

 
Gambar 1. Grafik jumlah pelapisan Vs absorbansi berbagai konsentrasi 

 

Pada Gambar 1 dapat dilihat kecendrungan penurunan absorbansi metil orange pada 

berbagai konsentrasi TiO2 setelah didegradasi oleh fotokatalis selama 8 jam untuk setiap 

pelapisan. Untuk konsentrasi metil orange 3 ppm, 5 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan 15 ppm 

cendrung mengalami penurunan absorbansi pada pelapisan 4x, 6x, 8x, 10 x dan absorbansi 

kembali naik pada pelapisan 12x. Keadaan ini dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya 

jumlah pelapisan akan meningkatkan produksi •OH (radikal hidroksil), akan tetapi jumlah 

pelapisan yang semakin banyak, proses degradasi akan berkurang. Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh keterbatasan penetrasi foton pada permukaan katalis yang kontak dengan 

larutan metil orange. Terbatasnya penetrasi foton dapat dimengerti karena dengan semakin 

banyak jumlah pelapisan akan meningkatkan ketebalan lapisan TiO2. Sehingga tidak semua 

permukaan TiO2 dapat berinteraksi dengan sinar UV dan kemungkinan juga akan terjadi 

rekombinasi elektron dan hole sebelum sampai pada permukaan. Keadaan ini dapat 

menyebabkan menurunnya laju degradasi metil orange (Slamet, 2007). 

Dari grafik juga terlihat untuk pelapisan fotokatalis 10x pada berbagai konsentrasi 

selalu memiliki absorbansi paling rendah dan penurunan absorbansi semakin jelas terlihat 

pada pelapisan 10x dengan konsentrasi metil orange 3 ppm. Berarti pada keadaan ini banyak 

terserap energi foton sehingga dapat mengaktifkan katalis menghasilkan radikal •OH yang 

lebih banyak. Pada ketebalan ini, bagian katalis yang kontak dengan larutan sampel mendapat 

penetrasi foton yang sempurna serta pada kondisi ini sedikit kemungkinan terjadinya 

rekombinasi elektron dan hole sebelum sampai kepermukaan kolom gelas.  

 Untuk menentukan tingkat pengisian TiO2 dalam kolom gelas, dilakukan perhitungan 

dengan menggunakan luas permukaan kaca dengan rata-rata pelapisan. Tabel tingkat 

pengisian TiO2 dan ketebalan di atas memperlihatkan bahwa jumlah pelapisan TiO2 yang 

aktivitas fotokatalitik reaktornya mencapai optimum pada tingkat pengisisan TiO2 0,1365 

mg/cm
2
 yang sesuai dengan ketebalan katalis 0,8304  μm. Hasil ini mempunyai nilai yang 

hampir mencapai hasil penelitian yang dilakukan oleh Dingwang, Chen yaitu sebesar 1,5 μm. 
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Untuk menentukan konsentrasi zat warna metil orange optimum yang didegradasi 

dengan menggunakan reaktor fotokatalitik TiO2, dapat dilakukan dengan perhitungan 

persentase metil orange yang telah didegradasi. Disini digunakan kurva standar, untuk 

mencari konsentrasi pada waktu 8 jam, sehingga persentase metil orange  yang telah 

didegradasi ini dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

                         Persen terdegradasi  =  

Untuk menetukan kondisi optimum dari kosentrasi metil orange yang digunakan, 

maka dapat dilihat dari hubungan antara konsentrasi metil orange dengan % degradasi pada 

berbagai jumlah pelapisan.  

 

Tabel 3. Konsentrasi sisa ( konsentrasi setelah penyinaran selama 8 jam) 

Jumlah Pelapisan 

TiO2 (x) kali 

Konsentrasi sisa metil orange (y) ppm 

3 ppm 5 ppm 8 ppm 10 ppm 15 ppm 

4 2,468 3,873 7,428 9,137 14,233 

6 1,746 3,525 7,412 8,924 12,339 

8 0,335 1,233 4,759 6,131 12,217 

10 0,0014 0,002 2,162 3,589 4,511 

12 0,0059 0,048 2,613 5,844 7,175 

 

 
Gambar 1 : Hubungan jumlah pelapisan dengan konsentrasi sisa 

 

Tabel 2. Data persentase zat warna metil orange yang telah didegradasi 

Jml Pelapisan TiO2 (x) kali % Terdegradasi 

3 ppm 5 ppm 8 ppm 10 ppm 15 ppm 

4 17,74 22,54 7,15 8,63 5,12 

6 41,8 29,5 7,35 10,76 17,74 

8 88,84 75,34 40,52 38,69 18,56 

10 100 99,96 72,98 64,11 69,93 

12 99,99 99,04 67,33 41,56 52,17 

 
Gambar 2. Hubungan konsentrasi metil orange dengan % degradasi pada berbagai pelapisan  
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Pada Gambar 2 terlihat bahwa pada pelapisan 6 dengan konsentrasi 3 ppm, persen 

terdegradasinya sebesar 41,8 %, sedangkan pada konsentrasi 5 ppm persen terdegradasinya 

berkurang menjadi 29,5  %. Pada konsentrasi 8 ppm dan 10 ppm persen terdegradasinya juga 

berkurang menjadi 7,35 dan 10,76 % dan naik lagi pada konsentrasi 15 ppm menjadi 17,74 % 

 Pada pelapisan 8 kali juga terlihat pada konsentrasi 3 ppm, persen terdegradasinya 

yaitu sebesar 88,84 % dan berkurang pada konsentrasi 5 ppm, 8 ppm, 10 ppm dan 15 ppm. 

Begitu juga untuk pelapisan 10 dan 12 kali, persen terdegradasi yang paling besar berada 

pada konsentrasi 3 ppm dan berkurang pada konsentrasi 5 ppm, 8 ppm, 10 ppm dan 15 ppm. 

Berbeda dengan pelapisan 4 kali, dimana persen terdegradasi yang paling besar terletak pada 

konsentrasi 5 ppm. Berkemungkinan ini disebabkan karena ketidaktelitian dalam pembuatan 

larutan. 

Sebagian besar pelapisan telah menunjukkan bahwa konsentrasi 3 ppm yang memiliki 

persen terdegradasi yang paling besar. Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 10. Dengan 

demikian pada pelapisan 10x, aktivitas film fotokatalis meningkat yang ditandai dengan 

besarnya persentase degradasi metil orange, sehingga keadaan ini yang dijadikan sebagai 

keadaan yang efektif pada film fotokatalis TiO2 dalam mendegradasi metil orange. 

Kondisi optimum jumlah pelapisan terletak pada pelapisan 10 x karena pada pelapisan 

10 x ketebalan lapisan meningkat, maka energi foton yang terabsorbsi makin banyak 

sehingga dapat mengaktifkan katalis untuk menghasilkan radikal hidroksil yang lebih banyak 

dan akan meningkatkan proses degradasi. Berbeda dengan pelapisan 12 x dimana ketebalan 

lapisan semakin meningkat, sehingga bagian sisi katalis yang kontak dengan metil orange 

tidak mendapat penetrasi foton yang optimal dan kemungkinan juga terjadi rekombinasi 

elektron dan hole sebelum sampai pada permukaaan. Keadaan ini akan menyebabkan 

menurunnya proses degradasi.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi optimum film fotokatalis 

TiO2 dalam mendegradasi metil orange adalah film fotokatalis pada pelapisan 10x dengan 

konsentrasi 3 ppm.     

 

1.  Karakterisasi Dengan XRD 

Karakterisasi dengan XRD dilakukan untuk mendapatkan informasi struktur Kristal 

TiO2 Degussa P-25 yang digunakan. Hasil karakterisasi XRD berupa pola difraksi 

(difraktogram) yang terdiri dari puncak-puncak karakterisasi TiO2. Hasilnya dapat dilihat 

pada Gambar  3. 

 

 
Gambar 3: Pola XRD Sampel TiO2  

 

Pada Gambar 3 terlihat adanya puncak-puncak yang dapat memberikan informasi 

identitas dari bentuk kristal anatase dan rutile. Puncak yang tajam pada gambar 

menginformasikan bahwa lapisan TiO2 terdiri dari kristal anatase. Hal ini menunjukan bahwa 

teknik kalsinasi yang digunakan pada larutan TiO2 Degussa P-25 memberikan kristal anatase. 
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Sedangkan puncak-puncak yang diperoleh lainnya menunjukkan kristal rutile. Bentuk kristal 

TiO2 dapat diketahui dengan membandingkan nilai 2θ atau d (A) hasil pengukuran dengan 

kartu interpretasi data anatase dan rutile. Nilai d (A) dari hasil pengukuran dan kartu 

interpretasi data disajikan pada Tabel 3. Hasil pengukuran XRD katalis TiO2 menunjukkan 

adanya 7 buah puncak dengan intensitas tertinggi yang bila dibandingkan dengan kartu 

interpretasi data menunjukkan bahwa TiO2 Degussa P-25 yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan campuran kristal dengan struktur anatase dan rutile. 

 

Tabel 3. Nilai d (A) dari hasil pengukuran dan kartu interpretasi data kristal sintesis TiO2 

Kartu interpretasi data 

d (A) 

Pengukuran TiO2 Degussa P-25 d 

(A) 

 

Keterangan 

Rutile Anatase Puncak-puncak  

kelompok I 

Puncak-puncak 

kelompok II 

3.25 3.52 3,25172 3,52198 Anatase dan rutile 

2.49 2.38 2,48895 2,37802 Anatase dan rutile 

1.69 1.688 1,70081 1,68806 Anatase dan rutile 

 

Hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa TiO2 Degussa P-25 mempunyai stuktur 

kristal gabungan anatase dan rutile. Laoufi N.A (2008) menyatakan struktur kristal Degussa 

P25 terdiri dari anatase dan rutile dengan perbandingan 80% dan 20%, maka jika dilihat 

perbandingan relatif tinggi puncak sudut difaksi 2  dari puncak-puncak utama sudut difaksi 

adalah anatase dan rutile. Gambar 3 mempelihatkan komposisi kristal relatif berbentuk 

gabungan anatase dan rutile, mirip dengan yang dilaporkan dalam literatur. 

Titanium dioksida jenis anatase lebih fotoaktif dibandingkan dengan jenis rutile, ini 

disebabkan karena luas permukaan anatase lebih besar daripada rutile sehingga sisi aktif per 

unit anatase lebih besar dari pada rutile. Alasan lainnya adalah perbedaan dalam struktur pita 

energi. TiO2 jenis anatase mempunyai energi 3,2 elektron volt (eV) yang sebanding dengan 

cahaya UV (λ= 388 nm), sedangkan energi celah pita untuk TiO2 jenis rutile adalah 3,0 eV 

yang sebanding dengan cahaya UV (λ= 413 nm). Tetapi gabungan antara TiO2 jenis anatase 

dan rutile merupakan struktur kristal yang paling aktif sebagai fotokatalis (Hoffman, 1995). 

Pola difaktogram yang diperoleh juga dapat digunakan untuk menentukan ukuran 

kristal (crystalline size) TiO2 Degussa P-25 berdasarkan nilai FWHM (full width at half-

maximum) pada berbagai puncak dengan mengunakan persamaan Scherrer, yaitu:   

D  =   

D adalah ukuran kristal,  = 0,154 nm adalah panjang gelombang sinar X, adalah nilai 

FWHM (full width at half-maximum) masing-masing puncak karakterisasi,  adalah sudut 

difraksi dan k  0,94 adalah konstanta. Hasil pengukuran puncak diperoleh ukuran kristal 

TiO2 Degussa P-25 yaitu 21,0297 nm. Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 11. Ukuran 

Kristal ini termasuk kedalam kristal yang berukuran nanometer, karena ukuran kristalnya 

berkisar antara 0 - 100 nm. Kristal yang telah berukuran nanometer ini dapat meningkatkan 

aktivitas fotokatalis TiO2, ini disebabkan karena memiliki luas permukaan yang sangat besar 

sehingga mempunyai kemampuan tinggi untuk mendegradasi zat warna azo (metil orange). 

 

2. Karakterisasi Dengan SEM/EDX 

Morfologi permukaan lapisan TiO2 dan partikel lain pembentuk pori TiO2 dapat 

dilihat dengan menggunakan instrument SEM/EDX. Hasil analisis pada sampel TiO2 dapat 

dilihat pada Gambar 4. 
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                          (a)              (b)    (c) 

Gambar 4 : Analisis SEM tampak atas pada perbesaran (a) 20.000 dan (b)  40.000 kali serta 

(c) tampak samping pada perbesaran 20.000 kali 

 

Pada Gambar 4, ukuran pori lapisan TiO2 dapat dilihat dengan alat SEM. Pada 

gambar dapat dilihat bahwa TiO2 yang dilapisi pada permukaan kaca yaitu bewarna putih dan 

hasil pelapisan TiO2 pada permukaan kaca tersebut kurang merata. Ini dapat dilihat dengan 

adanya tumpukan-tumpukan lapisan TIO2. Tetapi hasil ini hampir sama apabila dibandingkan 

dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Juang, Shin (2007) dimana 

ukuran pori dari TiO2 dalam satuan nano dapat dilihat kecil dari 100 nm. Ukuran pori yang 

berukuran nanometer ini memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga akan 

mempercepat proses degradasi senyawa metil orange. 

Pada Gambar 4, dapat dilihat gambar dari lapisan TiO2 yang menempel pada kolom 

gelas. Lapisan TiO2 yang menempel yaitu yang berbentuk awan bewarna putih. Karena pada 

kolom gelas tersebut terdapat lengkungan, maka ketebalan lapisan TiO2 tidak dapat 

ditentukan. Oleh karena itu, ketebalan lapisan TiO2 dihitung dengan cara  gravimetri. 

Rachmat Triandi dan J. Gunlazuardi (2001) telah melakukan pendekatan mengenai hubungan 

antara tingkat pengisian TiO2 dengan ketebalan lapisan TiO2.  

Selain itu, untuk memastikan apakah lapisan yang menempel pada kolom gelas adalah 

Ti maka sampel juga dikarakterisasi dengan EDX. Dari hasil pengukuran dapat diketahui 

bahwa terdapat TiO2 yang menempel pada kolom gelas. Sampel juga mengandung senyawa 

lain pembentuk struktur nanopori material TiO2 yang dapat dilihat dari hasil pengukuran 

EDX pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5 : Analisis EDX 

 

Seperti terlihat pada gambar, lapisan yang menempel pada kolom gelas tersebut 

tersusun atas berbagai senyawa. Diantaranya yaitu TiO2, SiO2, Na2O, dan Al2O3. Partikel lain 

pembentuk struktur nanopori ini didapat dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan 

kolom gelas tempat lapisan TiO2 menempel. Persentase unsur dan senyawa yang terkandung 

dalam lapisan TiO2 dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4 .Persentase unsur dan senyawa yang terkandung dalam lapisan TiO2. 

Element  (KeV) Massa 

(%) 

Error 

(%) 

At 

 (%) 

Compd  Mass  

(%) 

Cation  K 

O  51,03       

NaK 1,041 3,31 1,23 4,47 Na2O 4,46 1,08 5,8170 

AlK 1,486 2,32 1,25 2,67 Al2O3 4,38 0,65 4,1700 

SiK 1,739 40,02 1,21 88,55 SiO2 85,62 10,72 82,7567 

TiK 4,508 3,32 2,30 4,31 TiO2 5,54 0,52 7,2562 

Total   100,00  100,00  100,00 12,97  

 

Senyawa TiO2 yang terkandung didalam lapisan katalis yaitu sekitar 5,54 %, 

sedangkan kandungan senyawa yang paling besar yaitu SiO2 sekitar 85,82 %. Senyawa SiO2 

memiliki kandungan paling banyak didalam lapisan katalis, ini disebabkan karena tempat 

menempelnya lapisan TiO2 yaitu berupa kaca yang bahan dasar pembuatan kaca itu berasal 

dari SiO2. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Pada penelitian ini telah didapatkan zat warna metil orange optimum yang digunakan 

pada reaktor fotokatalitik TiO2 yaitu 3 ppm.  

2. Pada penelitian telah didapatkan kondisi optimum jumlah pelapisan TiO2 pada reaktor 

fotokatalitik TiO2 untuk mendegradasi zat warna azo (metil orange) yaitu pada 

pelapisan 10 x. 
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Abstrak  

Nanopartikel Fe2O3 telah digunakan sebagai modifier pada 

penentuan ion nitrit.  Pada pH 8,  nitrit dioksidasi menjadi nitrat oleh 

Fe3+ sehingga terjadi penurunan arus difusi reduksi Fe3+ .  Nano 

partikel Fe2O3 dibuat secara elektrodeposisi  pada permukaan 

elektroda karbon jenis screen printed (Screen Printed Carbon 

Electrode). Elektrodeposisi menggunakan larutan FeCl2 dalam 

etanol. Elektroda tersebut digunakan untuk penentuan ion nitrit 

dalam buffer Briton Robinson 0,04 M pH 8 dan buffer fosfat 0,1 M 

pH 8, dengan konsentrasi 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 ppm. Pengukuran 

dilakukan secara  Square Wave Voltammetry (SWV) pada kisaran 

potensial -1 sampai 1 V, tinggi denyut 0,5 V dan frekuensi 5 Hz. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa potensial puncak (Ep)  dari Fe(III) 

adalah 0,55 V terhadap Ag/AgCl,  baik dalam buffer Briton Robinson 

maupun buffer fosfat,  kepekaan pengukuran hampir sama yaitu 53 -

55 µA/ ppm, dengan batas deteksi  1,3x 10-8 M. (0,013 ppm). 

 

Kata kunci: sensor elektrokimia nitrit, nanopartikel Fe2O3, Screen Printed Carbon 

Electrode, square wave voltammetry. 

 

 

PENDAHULUAN 

Nitrit merupakan salah satu bahan yang diizinkan pemerintah untuk menjadi bahan 

pengawet makanan. Batas maksimum penggunaan pengawet nitrit untuk daging yaitu 30 

mg/kg (BPOM no.36, 2013). Pada penggunaan yang melebihi batas dapat menimbulkan efek 

yang membahayakan kesehatan, karena nitrit dapat berikatan dengan amino dan amida yang 

terdapat pada protein daging membentuk turunan nitrosamin yang bersifat toksik yang diduga 

dapat menimbulkan kanker (Sinaga, Naibaho, & Situmorang, 2013). Dengan demikian, maka 

perlu dilakukan kontrol terhadap kandungan nitrit didalam makanan. Nitrit merupakan 

senyawa elektroaktif yang dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sehingga dapat 

dianalisis dengan metode elektrokimia. 

 Metode elektrokimia telah banyak menarik perhatian karena metode ini memberikan 

analisis yang murah dan cepat sehingga banyak dikembangkan untuk mendapatkan metode 

yang sensitif dan selektif (Renedo, Alonso-Lomillo, & Martínez, 2007). Salah satu cara untuk 

meningkatkan selektifitas dan sensitifitas adalah dengan modifikasi elektroda (Yildiz, 

Oztekin, Orbay, & Senkal, 2014). Screen-printed electrode (SPE) merupakan perangkat 

elektroda baik elektroda pembanding, elektroda pendukung dan elektroda kerja yang dicetak 

pada permukaan substrat yang sama (Hayat & Marty, 2014). Modifikasi permukaan elektroda 

dapat dilakukan dengan penambahan berbagai substansi seperti oksida logam (Li et al., 

2014), polimer (Lin, Vasantha, & Ho, 2009) dan enzim (Soukup & Vytˇ, 2010).  
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Penentuan nitrit dengan metode voltametri telah banyak dipelajari pada berbagai 

modifikasi elektroda kerja. Pada tahun 2014 modifikasi elektroda kerja dengan Fe2O3/GO, Pt 

sebagai elektoda pendukung dan Ag/AgCl sebagai elektroda pembanding digunakan untuk 

penentuan nitrit dalam buffer fosfat dengan metoda differential pulse voltammetry 

(Radhakrishnan, Krishnamoorthy, Sekar, Wilson, & Kim, 2014). Pada tahun 2015, 

modifikasi elektroda kerja dengan poly(diallyldimethylammonium)-Fe2O3 yang 

diimobilisasikan pada multiwalled carbon nantubes (MWCNT) (Qu, Dong, Wang, & Xing, 

2015). Hasil modifikasi tersebut digunakan untuk penetuan nitrit secara voltametri siklik.  

Pada tahun 2015 modifikasi permukaan elektroda dengan campuran myoglobin yang 

diimobilisasikan pada single walled scarbon nanotubes kemudian dilapiskan dengan film 

nafion pada permukaan elektroda grafit (Turdean & Szabo, 2015). Elektroda termodifikasi 

digunakan untuk penentuan nitrit dalam sampel produk olahan daging secara square wave 

voltammetry. Pada tahun 2008, penentuan nitrit secara langsung dan tidak langsung dilakukan 

dengan metoda DPP (Differential pulse polarography) (Yilmaz & Somer, 2008). Penentuan 

nitrit secara langsung diketahui dari arus puncak yang muncul pada potensial -1.4 V. 

Sedangkan untuk penentuan nitrit secara tidak langsung dengan penambahan larutan sulfit. 

Sulfat memiliki potensial reduksi sebesar + 0.172 V terhadap hidrogen dan potensial reduksi 

nitrit menjadi NO sebesar +1 V terhadap hidrogen. Berdasarkan harga potensial standar 

tersebut bahwa sulfit dapat mereduksi nitrit menjadi NO dan sulfit sendiri mengalami 

oksidasi menjadi sulfat. Sulfit bersifat elektroaktif dan memiliki puncak yang lebih besar 

dibandingkan nitrit, atas dasar hal tersebut nitrit dapat dianalisa secara tidak langsung.  

Pada penelitian ini dilakukan modifikasi elektroda pada screen printed carbon 

electrode (SPCE) dengan Fe2O3 untuk penentuan nitrit. Modifikasi elektroda dengan Fe2O3 

telah banyak diaplikasikan untuk sensor kimia karena memiliki konduktifitas yang tinggi 

yaitu 10
2
-10

3
 Ω

-1
cm

-1
 (Blaney & Blaney, 2007), dapat meningkatkan transfer elektron (Jin-lei 

et al., 2011), dapat meningkatkan selektifitas, sensitifitas serta memiliki stabilitas yang baik 

(Zhang, Kang, Xue, & Sun, 2013). Sintesis Fe2O3 dapat dilakukan dengan beberapa metode 

yaitu kopresipitasi, hidrotermal, sol gel dan elektrokimia (Ramimoghadam, Bagheri, & 

Hamid, 2014). Metode elektrokimia menjadi metode alternatif untuk menghemat biaya, 

waktu serta ramah lingkungan. Sintesis Fe2O3 pada penelitian ini dilakukan secara 

elektrodeposisi langsung diatas elektroda kerja SPCE dengan metode voltamteri siklik. 

Elektrodeposisi dengan voltametri siklik lebih disukai karena metode tersebut dapat 

menunjukkan fenomena reaksi berdasarkan voltamogramnya. 

Pada penelitian ini, penentuan nitrit dilakukan dengan metode squarewave 

voltammetry, karena metode tersebut memiliki batas deteksi yang rendah serta kecepatan 

dalam memindai mencapai 1 V/s. Mekanisme respon yang terjadi pada permukaan elektroda 

dengan modifikasi Fe2O3 yaitu nitrit dioksidasi menjadi nitrat oleh Fe(III), dan Fe(III) 

sendiri mengalami reduksi menjadi Fe(II). Potensial oksidasi nitrit menjadi nitrat sebesar -

0,01 V terhadap hidrogen dalam media basa dan potensial reduksi Fe(III) adalah 0,77 V 

terhadap hidrogen. Dengan demikian reaksi Fe(III) dengan nitrit dapat berlangsung dan 

respon arus dalam voltametri merupakan puncak arus reduksi Fe(III) dan pengukuran nitrit 

dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat 

Alat-alat yang digunakan adalah timbangan analitik (Mettler Toledo AL204), pH 

meter (Trans Instrumens Senz pH), pengaduk magnet IKAMAG®RH, stirer magnetik, oven 

(Memmert), pipet mikro (Accumax pro), Screen printed carbon electrode (SPCE) BI 1302 

(Quasense Inc.), Potensiostat/ Galvanostat Uniscan PG581. SEM FEI Inspect S50 dan EDAX 

AMETEK. 
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Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan adalah besi(III) klorida heksahidrat (p.a), etanol (p.a), 

natrium nitrit (p.a), asam borat, natrium hidrogen fosfat, natrium dihidrogen fosfat, natrium 

hidroksida (p.a), asam fosfat 85%, asam asetat 99% dan akuades.  

 

Modifikasi SPCE dengan Fe2O3 secara Elektrodeposisi 

Proses elektrodeposisi Fe2O3 dikembangkan dari metode yang telah dilakukan 

(Marques et al., 2008). Larutan elektrolit FeCl3 0,05 M dalam pelarut etanol dilakukan 

dengan dua kali scanning. Pertama, scanning dilakukan pada rentang potensial -0,5 – 1V, laju 

pindai 100 mV/detik dengan jumlah siklus 20 siklus. Kedua, scanning dilakukan setelah 

penambahan NaOH 0,01 M sebanyak 2,5µL tepat diatas elektroda kerja pada rentang 

potensial -0,5 – 1V, laju pindai 100 mV/detik dengan jumlah siklus 10 siklus. Hasil 

elektrodeposisi kemudian dikeringkan dalam oven.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengujian hasil modifikasi elektroda dilakukan dengan voltametri siklik pada larutan 

buffer britton robinson pH 8 dan 1 mM nitrit dalam buffer britton robinson pH 8 pada rentang 

potensial -1 sampai 1 V, laju pindai 0,1 V/s. Hasil pengujian dari elektroda termodifikasi 

ditunjukkan pada gambar1. Pengujian nitrit dilakukan secara squarewave voltammetry 

(SWV) . 

   
 Gambar 1 Voltamogram pengujian pada elektroda termodifikasi dengan a) voltametri siklik 

pada larutan buffer BR (hitam) dan larutan 1mM nitrit dalam buffer BR (biru).  

 

Hasil voltamogram pengujian dengan larutan buffer Britton Robinson menunjukkan 

adanya puncak oksidasi pada potensial -0,034 V terhadap Ag/AgCl. Komposisi dari buffer 

Britton Robinson yaitu asam borat, asam fosfat dan asam asetat. Borat dapat membentuk 

komplek dengan Fe
3+

. Borat memiliki potensial reduksi baku -1,1 V terhadap SHE dan Fe
3+ 

memiliki potensial reduksi baku 0,77 V terhadap SHE. Berdasarkan nilai potensial baku 

tersebut, Fe
3+

 dapat mengoksidasi tetrahidroksiborat menjadi asam borat sehingga puncak 

oksidasi yang muncul merupakan potensial puncak dari oksidasi borat. Potensial oksidasi 

tetrahidroksiborat adalah 0,11 V terhadap Ag/AgCl, sedangkan pada hasil penelitian yaitu -

0,034 V terhadap Ag/AgCl. Perbedaan puncak potensial oksidasi keduanya dikarenakan 

kondisi pengukuran yang berbeda.  

Hasil voltamogram pangujian dengan larutan nitrit 1 mM dalam media buffer Britton 

Robinson menunjukkan adanya arus puncak Fe
3+

 pada potensial 0,68 V terhadap Ag/AgCl. 

Hal tersebut mengindikasikan adanya material elektroaktif yang dapat mengoksidasi nitrit 

yaitu Fe2O3, sebagai modifier yang dapat mengoksidasi nitrit menjadi nitrat oleh Fe
3+

 seperti 

pada persamaan berikut:  

2Fe
3+

 + NO2
-
 → 2Fe

2+
 + NO3

−
 

Fe
3+

 +e → Fe
2+
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Mekanisme respon yang terjadi pada permukaan elektroda dengan modifikasi Fe2O3 

yaitu nitrit dioksidasi menjadi nitrat oleh Fe
3+

dan mengalami reduksi menjadi Fe
2+

.  Potensial 

oksidasi nitrit menjadi nitrat sebesar -0,01 V terhadap SHE dalam suasana basa, sehingga 

reaksi dengan Fe
3+

 dapat berlangsung spontan.  

 

Penentuan Nitrit dengan Metoda Squarewave Voltammetry 

Penentuan nitrit dilakukan dengan metoda SWV pada kisaran potensial -1 sampai 1 

V, tinggi denyut 0,5 V dan frekuensi 5 Hz. Pengukuran nitrit dilakukan dalam dua larutan 

elektrolit pendukung yang berbeda yaitu buffer Britton Robinson 0,04 M pH 8 dan buffer 

fosfat 0,1 M pH 8. Pengukuran nitrit dilakukan pada konsentrasi 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 

ppm, hasil pengkuran ditinjukkan pada gambar 2 dan gambar 3. 

Dari hasil pengukuran nitrit dalam buffer Britton Robinson pada gambar 2 diperoleh 

persamaan regresi linier Ip = -55,442[NO2
-
] + 78,34. Gradien dari persamaan tersebut 

menunjukkan kepekaan pengukuran yaitu 55,45 µA/ppm dan akurasi pengukuran diperoleh 

dari R
2
 persamaan regresi yaitu 0,989. Batas deteksi dari pengukuran ini adalah 0,013 ppm. 

Sedangkan Voltamogram hasil pengukuran nitrit dalam buffer fosfat ditunjukan pada gambar 

3. Dari hasil pengukuran diperoleh persamaan regresi linier Ip = -53,616[NO2
-
] + 79.718. 

Gradien dari persamaan tersebut menunjukkan kepekaan pengukuran yaitu 53,616 µA/ppm 

dan akurasi pengukuran diperoleh dari R
2
 persamaan regresi yaitu 0,9927. Batas deteksi dari 

pengukuran ini adalah 0,013 ppm. Berdasarkan hasil kedua pengukuran, keduanya memiliki 

batas deteksi yang sama namun memberikan  

 

 
Gambar 2 Voltamogram pengukuran nitrit dalam buffer BR dan kurva 

hubungan konsentrasi nitrit dalam buffer  BR dengan tinggi arus puncak. 

 

 
Gambar 3 Voltamogram pengukuran nitritdalam buffer fosfat dan kurva hubungan 

konsentrasi nitrit dalam buffer BR dengan tinggi arus puncak.  
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kepekaan yang berbeda. Pengukuran nitrit dalam media buffer Briton Robinson memiliki 

kepekaan yang lebih tinggi dibanding buffer fosfat. Hal ini karena komposisi dari buffer 

Britton Robinson yaitu asam pospat, asam borat, asam asetat dan natrium hidroksida sehingga 

memiliki konduktifitas yang lebih besar dibanding buffer fosfat.  

 

KESIMPULAN 

 

Modifikasi elektroda pada screen printed carbon elektroda (SPCE) dengan Fe2O3 

dapat dilakukan secara elektrodeposisi dengan pelarut etanol. Hasil modifikasi elektroda 

dapat digunakan untuk penentuan nitrit dengan metode squarewave voltammetry. Hasil 

pengukuran nitrit dalam media buffer britton robinson dan buffer fosfat memiliki batas 

deteksi yang sama yaitu 0,013 ppm.  
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ABSTRAK 

Sintesis pigmen merah hematit (α-Fe2O3) dari batuan bijih besi yang 

berasal dari area pertambangan mineral Lhoong, Aceh Besar, telah 

berhasil dilakukan. Proses pembentukan partikel biji besi dilakukan 

melalui proses milling dengan menggunakan peralatan ball Mill., 

dengan variasi waktu milling  selama 10 dan 20 jam serta variasi 

waktu kalsinasi partikel hasil partikel milling pada waktu  1, 2 dan 3 

jam. Proses sintesis Hematit dari biji besi hasil milling dilakukan 

menggunakan H2SO4 sebagai senyawa presipatinya. Karakterisasi 

terhadap pigmen yang dihasilkan dengan menggunakan XRD 

menunjukan kharakteristik spektra senyawa pigmen hasil sintesis 

tersebut memiliki kesesuai dengan spektra XRD pigmen merah 

hematit (α-Fe2O3), dimana intensitas  pigmen hasil sintesis dari bijih 

besi yang dimilling selama 10 jam dan  dikalsinasi selama 2  memiliki 

nilai kesesuain tertinggi (10,5%), sedangkan  untuk pigmen hasil 

sintesis dari bijih besi yang dimilling selama 20 jam dengan waktu 

kalsinasinya selama 3 jam memiliki persentase kesesuaian 

tertingginya sebesar 8,8%.  Uji keasaman (pH) terhadap pigmen 

hematit hasil sintesis, menunjukan bahwa pH pigmen tersebut masih 

berada dibawah standar ASTM. Analisa koordinat warna (nilai ΔE) 

dari pigmen bijih besi dengan waktu milling 10 dan  20 jam 

mendekati nilai standar ΔE  pigmen komersil yang dihasilkan melalui 

proses industri kimia.  

 

Kata Kunci: Bijih besi, pigmen hematit, α-Fe2O3, Biji besi, Kabupaten Lhoong Aceh Besar 

 

PENDAHULUAN 

Bijih besi merupakan mineral alami yang banyak terdapat di Indonesia dan telah 

menjadi salah satu komoditas yang penting industri penambangan dunia. Secara umum 

aplikasi biji dimafaatkan bagi industri logam, otomotif, semikonduktor. Pada tahun 2006 

Indonesia menghasilkan sekitar 392.818.138,95 ton bijih besi. Kebanyakan bijih besi di 

Indonesia memiliki kadar di bawah 62 %.  Bijih besi alam biasanya terdapat dalam bentuk 

magnetite (Fe3O4) dan hematite (α-Fe2O3). Senyawa lain yang juga tekandung dalam bijih 

besi adalah SiO2, Al2O3 CaO dan MgO. Indonesia memiliki cadangan bijih besi yang tersebar 

hampir di seluruh daerah, seperti di pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Indonesia bagian 

timur (Herianto, 2008). Di pulau Jawa bijih besi banyak terdapat di Banten, Jawa barat dan 

Jawa Timur. Sementara di pulau Kalimantan bijih besi yang terpenting merupakan jenis 

laterit dan sedimen dengan jumlah cadangan sekitar 600 juta ton. Pulau Sumatera mempunyai 

cadangan bijih besi yang mencapai lebih dari satu juta ton (Zulkarnain, 2000). Salah satu 

daerah di Sumatra yang memiliki cadangan bijih besi adalah Aceh. 
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Di Aceh, bijih besi tersebar di beberapa daerah di Aceh, seperti di Aceh Besar, Pidie, 

Aceh Barat Daya, Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur dan Aceh Selatan, dengan total 

deposit mencapai 92,3 juta ton. Sebagian dari bijih besi tersebut masih berupa batuan dan 

sebagian lagi berupa endapan plaser dalam sungai atau di muara. Hasil pengujian bijih besi 

Aceh, tepatnya yang berasal dari Lhoong Aceh Besar di laboratorium yang dilakukan oleh 

Zulkarnain pada tahun 2012 dengan XRD, menunjukkan bahwa terdapat fasa Fe2O3 yang 

dominan yang mencapai 93,88 wt%, dan senyawa lain dalam jumlah yang sedikit seperti 

SiO2, MnO, Al2O3. Meskipun memiliki cadangan yang melimpah, akan tetapi pemanfaatan 

bijih besi di Aceh masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya penelitian untuk 

mengembangkan potensi tersebut, sehingga bijih besi di Aceh saat ini diekploitasi tanpa 

melalui upaya penyelidikan menyeluruh yang berakibat pada kurangnya peningkatan nilai 

tambah terhadap mineral tersebut. Seperti diketahui bijih besi yang mengandung mineral 

magnetik merupakan bahan baku yang cukup komersil untuk dimanfaatkan dalam industri, 

terutama bahan untuk bahan magnet (Rahwanto, dkk 2013).   

Menurut Yulianto, dkk (2002),  bahan mengandung Fe seperti pasir besi dan bijih besi 

dapat digunakan untuk pembuatan baja dan bahan magnetik seperti magnetit (Fe3O4), hematit 

(α-Fe2O3), dan maghemit (γ-Fe2O3). Bijih besi memiliki fungsi utama sebagai bahan baku 

pembuatan besi dan baja serta dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan besi cor 

(Herianto 2008). Selain itu, mineral magnetit bijih besi juga sangat potensial untuk diolah 

menjadi bahan industri lain yang didasarkan pada sifat-sifat kemagnetannya. Seperti untuk 

pita kaset, tinta kering (toner) pada mesin photo copy dan printer laser. Magnetit, hematit, 

dan maghemit juga digunakan sebagai pewarna serta campuran (filler) untuk cat atau lebih 

dikenal sebagai pigmen (Yulianto, dkk 2003).  

 

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS  

Pigmen menjadi salah satu komponen dasar dalam pembuatan cat yang berfungsi 

sebagai pewarna dan daya penutup (hiding power) pada cat. Disisi yang lain,  Indonesia 

masih menjadi salah satu negara pengimpor pigmen untuk memenuhi berbagai kebutuhan cat 

dan pelapisan bahan. Total impor pigmen Indonesia dari tahun 2007 hingga 2011 berturut 

turut berjumlah 7.586.840, 12.245.576, 8.288.717, 12.681.961, 14.854.952 US$ (Fitriawan, 

2015). Pigmen yang diimpor Indonesia berasal dari Jerman, India, Cina dan negara-negara 

lainnya. Aplikasi penggunaan pigmen besi oksida salah satunya adalah pada industri cat 

(Rahman, 2012). Septiyana (2013) dan Rahman dkk (2012) melaporkan bahwa  bijih besi 

dapat digunakan untuk sintesis pigmen. Limbah industri baja dapat digunakan untuk sintesis 

pigmen besi oksida dengan fasa goethit, lepidocrocit dan hematit.   

Berdasarkan fakta ilmiah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan juga dalam 

rangka membantu bagi peningkatan nilai ekonomi dari bahan tambang biji besi yang ada di 

area Lhoong Aceh Besar, maka dalam penelitian ini akan dilakukan proses  sintesis pigmen 

dari batuan biji besi areal pertambangan lokal di Lhoong, Aceh sehingga dapat memberi 

informasi ilmiah mengenai potensi bijih besi Lhoong, Aceh Besar sebagai pigmen anorganik 

alami. 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini  adalah beaker glass, gelas ukur, lumpang, 

ayakan 100 mesh, spatula, furnace dan shaker mill, XRD dan aplikasi Match, pH meter, 

colorimeteri Ball Mill (Fritsch, P6), dan XRD (Shimadzu D6000). 

Bahan yang digunakan adalah batuan biji besi dari area pertambangan Lhoong Aceh 

Besar, H2SO4 95% dan aquades. 
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3.2. Preparasi Sampel Biji Besi Dari Batuan Mineral Lhoong Kabupaten Aceh Besar 

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji besi yang berasal dari 

Lhoong, Kabupaten Aceh Besar yang berada pada koordinat sekitar lintang 5.264371 dan 

bujur 95.253628, provinsi Aceh. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode sampling area (cluster), yaitu sampel yang berada pada suatu area atau 

wilayah dibagi ke dalam beberapa kelompok (Cadima, 2005). Kemudian sampel diambil 

pada masing-masing titik yang telah ditentukan. 

 

3.3 Karakterisasi Biji Besi Lhoong Aceh Besar 

 Sampel biji besi yang telah diambil dari area pertambangan di Lhoong, Kabupaten 

Aceh Besar,  dipisahkan secara manual dari komponen penyusun lainnya menggunakan 

magnet batang, sehingga semua bijih besi terangkat atau melekat pada sisi magnet. 

Selanjutnya batu bijih besi dipecah menjadi bongkahan-bongkahan kecil. Kemudian bijih 

besi dihaluskan dengan lumpang dan dipisahkan dengan ayakan yang berukuran kecil 100 

mesh. Pada tahap ini, biji besi yang telah berbentuk powder tersebut dipisahkan lagi dengan 

magnet batang, sehingga diperoleh partikel biji besi yang telah berukuran homegen ( < 100 

mesh). Selanjutnya sampel serbuk bijih besi tersebut  untuk karakterisasi menggunakan X-ray 

diffractometer,  dan sebagian lainnya digunakan sebagai bahan baku untuk proses milling 

dengan peralatan ball mill yang ada di FMIPA Unsyiah. Proses penghalusan (milling) 

menggunakan mangkok miling yang telah diisi cakram besi (disc mill). Selanjutnya, partikel 

dimasukkan ke dalam vial dan dimiling (dihaluskan secra mekanik) masing-masing selama 

10 dan 20 jam. Kemudian, partikel powder bijji besi yang masing-masing telah dimiling 

selama selama 10 dan 20 jam tersebut dikharakterisasi komposisi fasanya menggunakan X-

ray diffractometer (XRD).\ 

 

3.4. Sintesis Pigmen Hematit 

 Metode sintesis pigmen dari biji besi area penambangan di Lhoong Kabupaten Aceh 

besar dilakukan dengan  memodifikasi metode sintesis pigmen sebagaimana yang 

sebelumnya telah dilaporkan oleh Rahman,dkk (2012), dimana dalam penelitian ini pigmen 

merah alami  disintesis langsung dari biji besi yang berasal dari batuan besi alam di Lhoong, 

Aceh besar, tanpa melalui  tahapan pembentukan pigmen kuning terlebih dahulu. Pada  

penelitian ini, bijih besi yang telah dimilling selama 10 dan 20 jam, masing-masing sebanyak 

300 g dimasukkan ke dalam wadah pengaduk, kemudian ditambahkan    90 mL H2SO4 95%. 

Campuran kemudian diaduk sampai homogen, selanjut dibiarkan selama 24 jam pada suhu 

kamar, sampai terbentuk jamur berwarna hijau kekuningan.Kemudian,campuran dibagi ke 

dalam 3 kelompok (Kelompok 1, 2 dan 3) dan  setiap campuran dikalsinasi pada suhu 700 
o
C 

dengan variasi waktu masing-masing selama 1, 2 dan 3 jam.  

2.5 Karakterisasi Komposisi & pH Pigmen Hasil Sintesis. 

 Pigmen yang telah disintesis dianalisis dengan menggunakan peralatan X-Ray 

Diffraction dan aplikasi Match, dan penentuan pH pigmen dilakukan dengan melarutkan satu 

(1) gram pigmen dalam 1 mL aquades dan pH larutan ditentukan  menggunakan pH meter. 

 

3.6 Uji Koordinat Warna Pigmen 

 

Pigmen diformulasikan terlebih dahulu menjadi cat sebagaimana Metode CIE L*a*b 

Colorimetry system, sesuai yang direkomendasikan oleh Comission Internationale de 

I’Eclairage (CIE). Analisa koordinat warna dilakukan dengan menggunakan Colorimeter. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pigmen ( zat pewarna) merupakan suatu zat yang memberikan warna dari coating yang 

berfungsi sebagai hal estetitka dan juga dapat mempengaruhi ketahanan korosi serta sifat 

fisika dari coating. Salah satu pigmen yang banyak di butuhkan adalah pigmen merah hematit 

dan bijih besi dari batuan minral besi alam merupakan salah satu bahan baku mineral yang 

dapat digunakan untuk  sintesis pigmen merah hematit. Bijih besi merupakan sumber daya 

alam yang banyak terdapat di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh. Kondisi alam  Aceh 

yang memiliki cadangan bijih besi yang melimpah merupakan salah satu tantangan yang baik 

untuk melakukan penelitian terutama terkait pemanfaatan dan pengembangan dari bijih besi 

sebagai bahan pembuatan hemati sehingga akan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari bijih 

besi dari area pertambangan Lhoong Aceh Besar. Bijih besi yang berada pada kawasan 

Lhoong, Aceh besar terletak pada kawasan pengunungan sehingga kebanyakan bijih besi 

berbentuk bongkahan besar hingga bongkahan (gambar 1). Sehingga untuk  dapat 

dipergunakan sebagai bahan baku penelitian  harus di haluskan terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Bongkahan Batuan BIJI Besi Dari Area Pertambangan Lhoong, Kabupaten.  Aceh 

Besar. 

3.1 Identifikasi dan Karakterisasi Bijih Besi 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa bijih besi dari Lhoong Aceh besar 

(baiksampel  tanpa dan sampel yang dihaluskan dengan Ball Mill) pada penelitian ini 

dikarakterisasi dengan menggunakan X-ray diffractometer. Gambar 2 dibawah 

memperlihatkan  difraktogram  bijih besi yang dari batuan Lhoong (tanpa proses milling 

dengan peralatan ball mill). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Difraktogram Biji Besi Tanpa Milling 

 

 Dari difraktogram tersebut dapat diamati bahwa magnetit (Fe3O4)  merupakan fasa 

yang paling dominan  dengan intensitas paling tinggi sebesar 1459,91 pada sudut difraksi 2θ= 

35,4414°,  2θ= 30,0938°, 2θ= 28,6368°, 2θ= 43,2365°, sedangkan fasa lain yang muncul 

adalah Fe2O3 dengan intensitas tertinggi 643,42 pada sudut difraksi 2θ= 56,9651°, 2θ= 
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62,7291°, 2θ= 53,4045°, 2θ= 37,1053°, 2θ= 73,9580°,       2θ= 89,6152°, dan fasa minor yang 

juga muncul adalah SiO2 pada sudut difraksi   2θ= 26,6679°. 

 

 3.Difraktogram Bijih Besi Hasil  Milling (Penghalusan Dengan Ball Mill) dengan Variasi 

Waktu Milling 10 dan 20 Jam. 

Sementara pada gambar.3 di atas menunjukkan komposisi dari bijih besi hasil milling 

(penghalusan dengan Ball Mill) dengan variasi milling masing-masing selama 10 dan 20 jam. 

Dari hasil tersebut terlihat bahwa bijih yang dimilling selama 10 jam  didominasi oleh fasa 

magnetit  (Fe3O4) dengan intensitas paling tinggi sebesar 685 dengan sudut difraksi 2θ= 

35,4826° yang di ikuti dengan intensitas yang lebih rendah pada sudut difraksi 2θ=30,2068°, 

2θ=31,9934°, 2θ= 43,1690°, 2θ= 53,5706°, 2θ= 65,9130°, 2θ= 69,7255°, 2θ=76,4733°, 

sedangkan fasa lain yang muncul adalah Fe2O3 yang muncul pada sudut difraksi 2θ= 

62.6359°, 2θ= 57,0655°, 2θ= 37,1921°, 2θ= 74,0484°. Fasa yang paling sedikit muncul 

adalah TiO2 yang muncul pada sudut difraksi 2θ=33,2725° dan SiO2 pada sudut difraksi 2θ= 

51.1100°. Sama halnya juga dengan bijih besi yang dimilling selama 20 jam yang juga 

didominasi oleh magnetit (Fe3O4) dengan intensitas paling tinggi sebesar 492 berada pada 

sudut difraksi 2θ= 35,4826° yang diikuti dengan intensitas yang lebih rendah pada sudut 

difraksi 2θ= 30,1192°, 2θ= 31,9383°, 2θ= 43,0869°, 2θ= 18,2890°, 2θ= 53,5083°. Fasa lain 

yang juga muncul dominan adalah Fe2O3 yang muncul pada sudut 2θ=62.6359°,   2θ= 

56.9912°, 2θ= 37.0517°, 2θ= 27.1782°, 2θ= 47.5252°, dan 2θ= 73.8925°. Fasa minor yang 

muncul adalah TiO2 pada sudut difraksi 2θ= 33.1100° dan SiO2 pada sudut difraksi 2θ= 

51.1100°. dari data tersebut dapat diamati terjadinya penurunan intensitas pada Fe3O4 pada 

bijih besi yang dimilling selama 20 jam dibandingkan dengan bijih besi yang dimilling 

selama 10 jam.  

Disisi yang lain hasil indentifikasi dengan XRD menunjukan bahwa bijih besi yang 

dimilling selama 10 dan 20 jam mengalami pengurangan intensitas terhadap Fe3O4 dari 

1459,91 untuk bijih besi tanpa dimilling menjadi 683 pada millling 10 jam dan 492 pada 

milling 20 jam yang signifikan terhadap fasa Fe3O4. Hal tersebut kemungkinan disebabkan 

karena besi oksida kurang stabil dalam bentuk Fe3O4, sehingga dengan dimilling akan 

merubah fasa bijih besi tersebut menjadi Fe2O3. Dikarenakan besi yang berada dalam bentuk 

oksida akan lebih stabil dalam bentuk Fe2O3, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya fasa 

Fe2O3 yang hadir setelah bijih besi dimilling selama 20 jam. Data difraktogram  juga 

menunjukan terjadinya pelebaran peak pada sudut difraksi 2θ= 62.6359°, 2θ= 56.9912° yang 

menandakan telah terjadinya reduksi ukuran butir, seiring bertambah lamanya waktu milling 

membuat ukuran kristal menuju ke arah nanokristal, hal ini juga sesuai sebagaimana yang 

telah dilaporkan oleh  Mustanir, dkk (2009). 

Secara ilmiah, perubahan fasa dapat juga disebabkan karena pengaruh kenaikan 

temperatur ketika dimilling yang disebabkan gesekan yang terjadi antara bijih besi dengan 

vial dan bola sehingga Fe3O4 teroksidasi menjadi Fe2O3 (Helmy 2013). Dengan demikian 

proses milling dapat menghasilkan Fe2O3 yang lebih banyak yang akan digunakan sebagai 

bahan utama dalam pembuatan pigmen hematit. 

3.2 Sintesis Pigmen Merah Hematit 

 Sintesis pigmen merah hematit diawali dengan sintesis Fe
3+

, dengan menggunakan 

metode presipitasi seperti yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian 

ini komponen utama yang digunakan untuk sintesis pigmen merah hematit adalah besi oksida 

seperti FeO, Fe2O3, dan Fe3O4 yang terdapat pada bijih besi. Sintesis Fe
3+

 dilakukan dengan 

cara mereaksikan bijih besi dengan H2SO4 pekat yang dilakukan dalam cawan porselin untuk 

menghasilkan endapan. Senyawa H2SO4 berperan untuk mengoksidasi sehingga semua ion 

besi agar memiliki bilangan oksidasi tertinggi (3+). Dalam proses ini terjadi reaksi eksoterm 

yaitu reaksi yang ditandainya adanya  panas dan keluarnya asap ketika asam sulfat 
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dicampurkan dengan sampel bijih besi. Selanjutnya endapan yang terbentuk, dikeringkan 

pada udara terbuka selama 24 jam hingga menghasilkan endapan berwarna hijau kekuningan. 

 

Fe2O3 + 3H2SO4            Fe2(SO4)3+ 3H2O 

Fe2(SO4)3 + O2    α-Fe2O3 + SO3
2-

 

 

Gambar 4. Reaksi Pembentukan Pigmen Hematit Dari Bijih Besi Dengan Metode Metode  

Presipitasi 

 

Warna hijau kekuningan ini menandakan bahwa telah terbentuknya ferric sulfat {Fe2(SO4)3}. 

Sehingga pada akhirnya didapat pigmen merah hematit setelah dikalsinasi, sebagaimana yang 

digambarkan oleh tahapan  reaksi di atas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 . Perubahan fisis dan Visual  Pigmen Hematit Setelah Kalsinasi 

 

Karakterisasi Pigmen Merah Hematit Hasil Sintesis  

 Setiap sampel yang telah dikalsinasi dengan variasi waktu 1, 2 dan 3 jam, kemudian 

diidentifikasi dengan menggunakan XRD dengan aplikasi Match untuk menunjukkan 

terbentuknya pigmen merah hematit (α-Fe2O3).  

Berdasarkan difraktogram XRD , dapat dipahami bahwa pigmen hasil sintesis dari 

bijih besi yang di milling 10 Jam (PBBM 10 J)  dan pigmen dari bijih besi yang di milling 20 

jam (PBB M 20 J) dengan waktu kalsinasi 1,2 dan 3 jam merupakan pigmen merah hematit 

yang sesuai dengan kode hematit 96-101-1241 untuk semua proses. Kode tersebut didapatkan 

dengan mencocokkan puncak (peak) dari keenam sampel pigmen dengan database pigmen 

merah hematit pada XRD dengan menggunakan aplikasi Match. Dalam hal ini database yang 

digunakan adalah Crystalography Open Data Base (COD) Inorganik REV892442013 10.11 

yang dikeluarkan oleh crystal impact.  

 Dari difaktogram tersebut dapat diamati juga hasil experimental peak (exp. Peaks), 

yang merupakan persentase jumlah puncak pigmen hasil sintesis dengan jumlah puncak 

standar pada database untuk masing-masing pigmen yang telah disintesis. Jumlah 

experimental Peak untuk PBB M 10 J yang dikalsinasi selama 1,2 dan 3 jam masing-masing 

adalah 8,7 %, 10.5%, dan 8,8%, dan jumlah experimental Peak untuk PBB M 20 J yang 

dikalsinasi selama 1,2 dan 3 jam berturut-turut adalah 7,2 %, 7,9%, dan 8,8%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pigmen hematit (α-Fe2O3) berhasil disintesis pada suhu 700°C. Jumlah 

experimental Peak tertinggi pada PBB M 10 J berada pada waktu kalsinasi selama 2 jam 

sebesar 10,5%, hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

Rahman, dkk pada tahun 2012,  

 

Tabel 1 Perbandingan pH Pigmen hasil Sintesis Dengan pH Pigmen Standar 

Sampel pH pigmen hasil sintesis pH pigmen standar 

PBB M 10 jam 

kalsinasi 1 jam 

2,9  

 

 

 

 

PBB M 10 jam 

kalsinasi 2 jam 

2,1 

PBB M 10 jam 1,5 
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Sampel pH pigmen hasil sintesis pH pigmen standar 

kalsinasi 3 jam 3-7 

PBB M 20 jam 

kalsinasi 1 jam 

1,3 

PBB M 20 jam 

kalsinasi 2 jam 

1,0 

PBB M 20 jam 

kalsinasi 3 jam 

2,4 

pH pigmen yang telah disintesis di tentukan nilai pH dengan menggunakan pH meter. 

pH pigmen yang disintesis didasarkan pada standar pigmen komersil yang merujuk pada 

American Standar Testing and Material (ASTM) yaitu pH 3-7. Secara umum pH pigmen 

yang diperoleh masih belum memenuhi standar yaitu masih berada di kisaran 1,0 sampai 2,9 

untuk semua pigmen. Hal ini disebabkan karena penambahan asam sulfat pekat pada saat 

presipitasi sehingga meningkat keasaman dari pigmen yg dihasilkan (Ulfa 2015). pH yang 

diharapkan dari pigmen yang disintesis adalah netral atau mendekati netral (pH~7) karena 

penggunaannya sebagai cat pada besi atau material lain agar tidak terjadi korosif. 

 

3.5   Uji Koordinat Warna Pigmen Hematit  Hasil Sintesis 

Pigmen merah hematit yang telah disintesis, dianalisa koordinat warna dengan menggunakan 

Colorimeter. Berikut ini merupakan tabel nilai koordinat warna terhadap pigmen hematit 

yang tertera dalam tabel 2.  

sedangkan pada PBB M 20 J jumlah experimental Peak tertinggi pada kalsinasi selama 3 jam 

dengan persentase sebesar 8,8%. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan dikarenakan ukuran 

material yang sangat halus pada PBB M 20 J sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk 

mengubah ferric sulfat (Fe2(SO4)3) menjadi pigmen merah hematit (α-Fe2O3). Akan tetapi 

jumlah experimental Peak tertinggi tetap berada pada kalsinasi selama 2 jam sesuai dengan 

penelitian sebelumnya. Dari diraktogram tersebut juga dapat diamati bahwa peak yang 

muncul tidak semua berasal dari hematit dikarenakan masih adanya senyawa lain atau 

pengotor, yang menandakan bahwa masih kurangnya kemurnian dari pigmen yang disintesis. 

3.3. Penentuan pH Pigmen Hematit Hasil Sintesis 

 pH merupakan salah satu komponen yang harus di perhatikan terhadap pigmen yang 

dihasilkan. Berikut merupakan perbandingan pH pigmen hasil sintesis dengan pH pigmen 

standar. 

Tabel 2.  Nilai Koordinat Warna Terhadap Pigmen Hematit 

Sampel L* a* b* Δ L Δ a Δ b Δ E 

pigmen 

hematit 

komersil 

31,5

7 

36,30 24,25 -63,22 37,92 25,76 78,09 

PBB M 10j 

Kalsinasi 1j 

28,5

7 

28,06 28,34 -3 -8,24 4,09 87,63 

PBB M 10j 

Kalsinasi 2j 

27,4

5 

28,94 26,80 -4,12 -7,36 2,55 64,79 

PBB M 10j 

Kalsinasi 3j 

28,1

4 

28,99 27,33 -3,43 -7,31 3,08 66,35 

PBB M 20j 

Kalsinasi 1j 

29,1

7 

30,10 29,29 -2,4 -6,2 5,04 66,24 

PBB M 20j 

Kalsinasi 2j 

28,4

3 

29,45 27,58 -2,14 -6,85 3,33 60,15 

PBB M 20j 

Kalsinasi 3j 

29,2

4 

30,16 29,19 -2,33 -6,14 4,94 64,43 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diamati bahwa nilai ΔE yang diperoleh dari pigmen 

dari bijih besi yang dimilling selama 10 jam dengan waktu kalsinasi selama 1, 2 dan 3 jam 

masing-masing adalah 87,63, 64,79 dan 66,35, sedangkan untuk pigmen dari bijih besi yang 

dimilling selama 20 jam dengan waktu kalsinasi yang sama masing-masing adalah 66,24, 

60,15 dan 64,43. Berdasarkan nilai tersebut dapat diamati bahwa nilai ΔE dari pigmen bijih 

besi yang di milling 10 dan 20 jam masih belum memenuhi standar ASTM. 

Di mana nilai Δ E untuk standar adalah 1 dengan ∆L = 0,7, ∆a = 0,7 dan ∆b = 0,7. 

Meskipun masih jauh dari standar, pigmen yang di hasilkan agak mendekati dengan pigmen 

komersil dengan ΔE= 78,09. Penelitian yang dilakukan oleh Septityana , dkk (2012) nilai ΔE 

yang di peroleh sebesar 49,94 suhu kalsinasi 500°C dan 35,34 kalsinasi pada suhu 800°C jika 

dibandingkan dengan ΔE yang didapat pada penelitian ini, maka nilai ΔE pada penelitian ini 

lebih mendekati ke standar komersil.  

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pigmen (hematite) telah berhasil 

disintesis dari biji besi yang diperoleh di area pertambangan Lhoong Aceh besar. Waktu 

milling berpengaruh terhadap karakter pigmen hematite yang dihasilkan, dimana kesusuai 

peak hematite tertinnggi diperoleh pada pigmen yang dari biji besi yang dimilling selama 10 

jam dan waktu kalsinasinya selama 2 jam dengan jumlah kessesuaian dengan peak hematite 

yang aad di data base (COOD) sebesar 10,5%.  Sementara itu untuk  waktu milling biji besi 

selama 20 jam menghasilkan  pigmen hematite tertinggi ketika dikalsinasi selama 3 jam 

dengan kesesuai peak tetinggi 8,8. Penentuan  pH partikel pigmen bijih besi hasil sintesis 

memiliki nilai pH dibawah standar ASTM.  Analisa koordinat warna (∆E) pigmen hematite 

hasil  disintesis ∆E  menunjukan  bahwa nilai ∆E  dari pigmen yang dihasilkan telah 

mendekat nilai standar pigmen komersil. 
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Abstract 

Formalin analysis by UV-Vis spectrophotometry has been done using a 

reagent fluoral-p. Formalin with fluoral-p form the compound yellow 

3,5-diacetyl-1,4-dihidrolutidin (DDL) and show maximum absorption at 

412 nm. The reaction takes place at pH = 4 with the formation time 75 

minutes. The linear measurements at Y = 0.022 X + 0.013 with the 

correlation coefficient (r) 0.9989, the values of LOD and LOQ are 0.2 

ppm and 0.6 ppm, and average of  recovery percentation is  101.7%. 

Fluoral-p can be used for analysis of formalin in food samples such as 

fishs, tofus or wet noodles. 

Keywords: 3,5-diacetyl-1,4-dihidrolutidin (DDL), fluoral-p, formaldehyde 

 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini, banyak pembeli atau konsumen yang suka membeli produk makanan yang tahan 

lama. Ironisnya dalam makanan tersebut banyak ditemukan bahan pengawet berbahaya, yaitu 

formalin. Adanya bahan pengawet berbahaya dalam makanan ini sebenarnya sudah lama menjadi 

rahasia umum. Fakta ini lebih menyadarkan masyarakat bahwa selama ini terdapat bahaya 

formalin yang mengancam kesehatan yang berasal dari konsumsi makanan sehari-hari. 

Penyalahgunaan formalin sebagai zat pengawet  dikarenakan harga formalin yang relatif murah, 

mudah didapat, dan penggunaannya tidak memerlukan keahilan khusus. Formalin yang beredar 

dipasaran memiliki kadar formalin 37% hingga 40% didalam air dan biasanya ditambahkan 

methanol 15% untuk mencegah polimerisasi formalin.  

Larangan penggunaan formalin dalam makanan telah tercantum dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 722/MENKES/PER/IX/88 dan Peraturan Menteri Kesehatan 

No.1168/Menkes/PER/X/1999. Berdasarkan penelitian BPOM RI (2010) penggunaan 

formalin pada ikan dan hasil laut menempati peringkat teratas, yakni 66% dari total 786 

sampel. Sementara, mi basah menempati posisi kedua dengan 57%. Tahu dan  bakso berada 

di urutan berikutnya yakni 16% dan 15%. 

Metode analisis formalin dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis 

kualitatif formalin biasanya didasarkanpada reaksi warna seperti tes Fehling, tes Tollens, tes 

asam kromatoprat, pereaksi schryver, tes kit, dan lainnya. Analisis kuantitatif dapat dilakukan 

dengan menggunakan beberapa metode, yaitu dengan titrasi volumetrik, spektrofotometri, 

kromatografi gas, dan kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC). 

Pada penelitian ini dipilih metode analisis kuantitatif yang sederhana, cepat, ekonomis 

dan memiliki sensitivitas dan selektifitas yang baik, yaitu metode spektrofotometri UV-Vis. 

Formalin tidak memiliki gugus kromofor atau ikatan rangkap terkonjugasi sehingga tidak 

dapat dianalisis menggunakan metode Spektrofotometri UV-Vis secara langsung. Oleh karena 
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itu, diperlukan suatu pereaksi yang dapat membentuk persenyawaan dengan formalin sehingga 

dapat diukur dengan UV-Vis. Dalam penelitian ini digunakan fuoral-p sebagai pereaksi dengan 

formalin. Formalin dan fluoral-p jika bereaksi akan membentuk senyawa 3,5-diasetil-1,4-

dihidrolutidin (DDL) yang berwarna kuning.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian 

untuk menganalisis formalin dalam ikan tongkol yang dijual di Swalayan SPAR Plaza Andalas 

dan Pasar Tradisional Lubuk Buaya, Kota Padang menggunakan fluoral-p sebagai pereaksi 

secara Spektrofotometri UV-Vis. 

 

METODE PENELITIAN 

Dipipet 0,6 mL larutan formalin 80,66 ppm kedalam labu ukur 10 mL, kemudian diencerkan 

dengan buffer posfat pH 1 sampai 8 sampai tanda batas dan dihomogenkan (Kadar formalin 

4,8ppm). Pipet 1 mL masing-masing larutan formalin 4,8 ppm pada pH 4 kedalam tabung reaksi, 

kemudian ditambahkan 2 mL Fluoral-p dan dikocok. Ukur Serapannya pada panjang gelombang 

412 nm dengan Spektrofotometer UV-Vis selama 75 menit. Penentuan waktu pengompleksan 

dan waktu kestabilan kompleks 

 

Penentuan batas deteksi (LOD) dan batas kuantisasi (LOQ) 

Berdasarkan kurva kalibrasi yang diperoleh, dihitung konsentrasi terkecil yang masih dapat 

dideteksi (LOD) dan terdeteksi secara kuantitatif (LOQ) menggunakan perhitungan statistik. 

Perhitungan: 

 

LOD = 3  

LOQ = 10  

Keterangan : LOD = Batas Deteksi 

LOQ  = Batas Kuantisasi 

SY/X = Simpangan Baku Residual (Harmita, 2004) 

Uji Keterulangan (Presisi) 

Keterulangan dapat dilakukan dengan mencampurkan 1 mL larutan formalin 4,8 ppm pada pH = 

4 dengan 2 mL fluoral-p kedalam tabung reaksi, dikocok dan diamkan selama 75 menit.. Ukur 

serapannya pada panjang gelombang 412 nm dan lakukan pengulangan sebanyak 8 kali. 

Tentukan %RSD nya. 

Perhitungan:             

     

Uji kecermatan (Akurasi) 

 

Ditimbang 3 gram daging ikan tongkol halus kemudian ditambahkan 1 mL larutan formalin 

dengan konsentrasi 40,3 ppm, lalu  dimasukkan ke dalam labu destilasi dan tambahkan 100 mL 

aquades lalu dihomogenkan. Larutan di destilasi pada suhu ± 98
0
C hingga seluruh larutan 

terdestilasi. Larutan destilat dipipet 1 mL dan dimasukkan  kedalam tabung reaksi kemudian 

ditambah  2  mL fluoral-p, dikocok  dan  didiamkan  selama  75 menit.  Larutan tersebut  diukur  

dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 412 nm. Persen perolehan 
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kembali/recovery (%R)  dihitung  dengan  membandingkan  konsentrasi yang diperoleh dengan 

konsentrasi sebenarnya. Nilai %recovery (%R) dapat dihitung melalui persamaan berikut : 

 
Keterangan : 

 Cf = konsentrasi total sampel yang diperoleh dari pengukuran 

 Ca = konsentrasi sampel sebenarnya 

 C = konsentrasi analit yang ditambahkan (Harmita,2004). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mekanisme Reaksi 

Mekanisme reaksi pembentukan fluoral p dan pembentukan senyawa DDL dari reaksi 

antara formalin dengan fluoral p dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 2. 

 

NH3 +

O

H3C

O

CH3

O

H3C CH3

NH2

+ H2O

 
Gb. 1. Mekanisme Reaksi Pembentukan Fuloral p 

OH

HH

+

O

H2N

O O

N
H

2

Formalin Fluoral-p 3,5-diasetil-1,4-dihidrolutidin (DDL)

+ NH3 + H2O

Ammonia Air  
Gb. 2. Mekanisme Reaksi Antara Formalin dan Fluoral p 

 

 

Fluoral-p (4-amino-3-penten-2-one) dihasilkan dari reaksi antara ammonia dan 2,4 

pentanadion seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1. Fluoral-p dapat digunakan sebagai 

pereaksi, karena memiliki koefisien absorpsi yang luas dengan puncak absorpsi yang jelas pada 

senyawa kompleks yang terbentuk (Descamps dkk, 2011). Formalin dapat membentuk senyawa 

dengan Fluoral-p menghasilkan 3,5-diacetyl-1,4-dihydrolutidine (DDL) yang berwarna kuning 

 

Penentuan panjang gelombang maksimum 

 

Sebelum melakukan optimasi dan validasi, penelitian didahului dengan proses penentuan 

panjang gelombang maksimum atau serapan optimum untuk analisis formalin secara 

spektrofotometri UV-Vis. Pemilihan panjang gelombang maksimum dimaksudkan untuk 

mencari daerah panjang gelombang dimana senyawa akan memberikan seraoan maksimum. 

Kurva serapan optimum formalin dengan  fluoral-p dapat dilihat pada Gambar 3. 
Dalam penelitian ini, diperoleh panjang gelombang maksimumnya pada panjang gelombang 

412 nm. 
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Gb. 3. Panjang Gelombang Maksimum  

 

Panjang gelombang 412 nm merupakan daerah warna komplementer hijau kekuningan. Untuk 

warna komplementer kuning berada pada panjang gelombang 435-480 nm. Jadi panjang 

gelombang yang diperoleh dalam penelitian ini mengalami pergeseran biru atau efek hipokrom 

yaitu pergeseran serapan maksimum ke panjang gelombang yang lebih pendek. Hal ini bisa saja 

dipengaruhi oleh pelarut atau adanya konjugasi yang dihilangkan (Mon, I & S, Syukri) 

Pengaruh pH terhadap pembentukan Senyawa DDL 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan senyawa DDL adalah pH. Pengaruh pH 

terhadap pembentukan senyawa DDL dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Pengaruh pH terhadap pembentukan senyawa DDL 

 

 Dari Gambar 4 dilihat bahwa dari pH 1 hingga pH 4 absorbansi meningkat, yang 

kemudian turun dari pH 4 hingga pH 8. Hal ini disebabkan karena formalin sendiri merupakan 

larutan yang bersifat asam dengan kisaran pH antara 2,8 sampai 4, sehingga formalin lebih 

mudah bereaksi dengan fluoral-p. Maka pH 4 merupakan pH optimum karena pada pH ini 

serapan yang diberikan dari larutan kompleks berada pada absorbansi tertinggi yaitu 0.174. Hal 

ini menunjukkan bahwa pada pH 4 terbentuk kompleks yang baik antara formalin dan fluoral-p. 

Untuk percobaan selanjutnya dilakukan pada pH optimumnya yaitu pH 4. 

Pengaruh waktu pembentukan dan kestabilan senyawa DDL 

Untuk mendapatkan hasil analisa yang baik perlu diselidiki bagaimana pengaruh pembentukan 

senyawa DDL dan bagaimana kestabilan senyawa yang dihasilkan. Pengaruh waktu 

pembentukan dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Pengaruh waktu terhadap pembentukan senyawa DDL. 

 

Dari kurva diatas dapat dilihat bahwa semakin lama waktu pengompleksan maka semakin 

tinggi nilai absorbansinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak formalin yang 

terkompleks seiring bertambahnya waktu. Diperoleh waktu pengompleksan yang optimum yaitu 

waktu ke-75 menit dengan absorbansi tertinggi yaitu 0.249, yang artinya pada waktu ini terjadi 

pembentukan kompleks formalin dengan fluoral-p yang paling baik sehinggga untuk pekerjaan 

selanjutnya digunakan menit ke-75 ini digunakan sebagai waktu optimum.  

 

Validasi Metode AnalisisFormalin Dengan Menggunakan Pereaksi Fluoral-p Secara 

Spektrofotometri UV-Vis 

Validasi metode analisis formalin diawali dengan melakukan pembuatan kurva kalibrasi dan 

penentuan linearitas, penentuan nilai LOD dan LOQ, uji presisi dan uji akurasi. 

Kurva kalibrasi dan linearitas 

 Kurva kalibrasi yang dibuat adalah hubungan antara nilai absorbansi dari formalin 

terhadap konsentrasi formalin. Nilai yang dihasilkan oleh kurva kalibrasi dikatakan baik apabila 

nilai koefisien korelasi (r) mendekati 1. Artinya peningkatan nilai absorbansi formalin 

berbanding lurus (linear)  dan signifikan dengan peningkatan konsentrasinya. Kurva hubungan 

konsentrasi larutan standar formalin terhadap absorbansi dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Kurva Kalibrasi 

 

Pada penelitian ini, dihasilkan kurva kalibrasi dengan persamaan regresi Y = 0.022x + 0.013 dan 

nilai koefisien korelasi (r) yang diperoleh yaitu 0.9989. Diperoleh nilai koefisien korelasis (r) 

yang mendekati 1, sehingga dapat dinyatakan bahwa diperoleh hubungan yang linear antara 

konsentrasi formalin dan absorbansi yang dihasilkan. 
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Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantisasi (LOQ) 

Setelah didapat kurva kalibrasi yang memenuhi persyaratan analisis, kemudia data yang 

diperoleh diolah dan dilanjutkan dengan menentukan batas deteksi (LOD dan batas kuantitasi 

(LOQ). 

Batas deteksi (LOD) yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebesar 0.02 ppm (mg/L). Nilai 

LOD ini merupakan konsentrasi formalin terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi 

atau diukur. Kemudian batas kuantitasi (LOQ) yang diperoleh dalam penelitian yaitu sebesar 0.6 

ppm (mg/L). Nilai LOQ ini merupakan nilai kuantitasi terkecil konsentrasi formalin dalam 

sampel yang masih dapat ditentukan dengan metode spektrofotometri UV-Vis menggunakan 

pereaksi fluoral-p sebagai pengompleks. Sehingga metode ini memenuhi kriteria cermat dan 

seksama. 

 

Uji Kecermatan (Akurasi) 

 Uji akurasi bertujuan untuk menentukan kecermatan hasil analisis formalin menggunakan 

pereaksi fluoral-p sebagai pengompleks secara spektrofotometri UV-Vis.  

Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan (triplo). Dari hasil penelitian, dengan 3 

kali pengulangan diperoleh %Recovery yaitu 99,33%, 99,33%, dan 106,5%. Maka rata-rata % 

Recovery nya yaitu 101,7%. Menurut Herman S, (2010) syarat uji perolehan kembali/recovery, 

nilai %R rata-rata berkisar 80-120% sehingga data %R yang diperoleh dalam penelitian telah 

memenuhi syarat. Maka data penelitian dapat dikatakan memberi hasil uji akurasi yang baik dan 

metode analisis dapat bekerja cukup akurat dan memberi hasil yang baik untuk pengukuran 

sampel lainnya.  

 

Uji keterulangan (Presisi)  

Uji presisi dilakukan dengan mengukur keterulangan pembentukan kompleks formalin 

dengan pereaksi fluoral-p. keturalangan pengukuran dilakukan sebanyak 8 kali pengulangan 

yang dilakukan pada larutan formalin dengan konsentrasi 4,8 ppm. 

Hasil penelitian diperoleh %RSD yaitu 1,092 % dengan simpangan baku (SD) 0,00153. 

Syarat uji presisi yaitu menghasilkan nilai koefisien variasi 2%.Sehingga dapat dikatakan 

bahwa data presisi yang diperoleh dalam penelitian ini memenuhi syarat yang dianjurkan. 

Maka dapat dilihat bahwa semua hasil uji yan diperoleh memenuhi syarat sebagai 

parameter uji dari validasi metode analisis formalin dalam ikan tongkol.Sehingga metode yang 

digunakan dapat dikatakan valid dan memberikan hasil yang baik dalam pengkuran sampel 

selanjutnya. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengukuran formalin dilakukan pada panjang gelombang 412 nm dengan pH 4 dan waktu 

pengompleksan selama 75 menit. 

2. Uji linearitas formalin pada konsentrasi (0,4; 1,6; 3,2; 4,8; 16; 20,2; 28,8; 40,3) ppm 

memberikan nilai koefisen korelasi (r) 0,9990 dengan nilai LOD formalin  0.2 ppm (mg/L) 

dan  nilai LOQ 0.6 ppm (mg/L). Rata-rata  persen perolehan kembali atau recovery yang 

dihasilkan pada konsentrasi 40,3 ppm adalah 101,7%. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa metode penetapan kadar formalin pada ikan tongkol menggunakan pereaksi fluoral-p 

secara spektrofotometri UV-Vis memiliki nilai validitas yang cukup baik. 
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Abstract 

The development of electrochemical sensor for the determination of 

urea is needed as a strategy to obtain an accurate analytical 

instrument. It is known that the concentration of urea in the body fluid 

is a key indicator for some diseases such as kidney problem, coronary 

heart diseases, and stroke. Therefore, a sensitive analytical 

instrument for the determination of urea is compulsory in the 

laboratory for fast and accurate assay. The aim of this research is to 

develop an electrochemical sensor in a potentiometric method for the 

determination of urea. The research was carried out by constructing 

of a sensing device selective for urea through immobilization of 

enzyme urease in the electrode surface, followed by interfacing of an 

working electrode with a potentiometer as intrument transducer, and 

the optimization of the urea sensor. The research results showed that 

immobilization of urease onto the surface of wolfram (W) wire has 

successfully done by using of poly vinyl alcohol (PVA) matrix. The 

sensing device give positive response to urea standard solution. In the 

first stage, the urea sensor gave linear response lies between 0.3 - 10 

mM urea, slope 58.30 mV perdecade urea concentration (r2 = 0.994). 

 

Keywords: Electrochemical, Sensor, Urea, Enzyme Immobilization, Potentiometric Method 

PENDAHULUAN  

Pengembangan instrumen analisis yang sensitif, selektif, dan akurat untuk penentuan 

urea di dalam sampel klinis sangat perlu dilakukan karena kehadiran urea dalam batas normal 

dapat menjadi indikator ketidak-normalan metabolisme tubuh. Kebutuhan akan instrumen 

analisis yang memiliki daya analisis akurat, selektif, sensitif, cepat dan sederhana untuk 

memonitoring urea di dalam sampel klinis sangat diperlukan karena dapat memberikan 

informasi yang tepat tentang kadar urea sebagai indikator terhadap penyakit. Telah diketahui 

bahwa kehadiran senyawa urea pada kadar tertentu di dalam darah dan urin harus 

diantyisipasi karena dapat menyebabkan penyakit (Friedman dan Juneja, 2014). Monitoring 

kadar urea di dalam sampel klinis akan memudahkan dokter untuk melakukan diagnosis pada 

kondisi kesehatan pasien sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Di laboratorium 

klinis, metode analisis yang dipergunakan untuk menentukan urea adalah secara 

spektrofotometri (Situmorang, dkk., 2010). Permasalahan utama analisis spektrofotometri 

adalah pengukuran yang kurang sensitif karena sulit memilih senyawa kimia pengabsorbsi 

yang tepat. Zat atau senyawa kimia pengabsorbsi kebanyakan bersifat karsinogenik sehingga 

tidak aman bagi pengguna di laboratorium. Permasalahan lain adalah pendeteksian yang 

kurang selektif karena pengukuran spektrofotometri memberi respon terhadap senyawa 

pengganggu terutama senyawa berwarna dan senyawa organik yang mengakibatkan hasil 

analisis cenderung kurang akurat, sehingga informasi yang salah akan berakibat fatal bagi 

mailto:msitumorang@unimed.ac.id
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terapi pasien. Teknik analisis secara spektrofotometri pada umumnya sangat lambat dan 

prosesnya sangat kompleks, yaitu melalui tahapan perlakuan sampel dengan menggunakan 

zat-zat kimia mahal sebelum dianalisis menggunakan instrumen optik. Untuk mengatasi 

permasalahan diatas, maka dibutuhkan instrumen analisis dengan menggunakan metode 

elektroanalisis dengan elektroda ion selektif (ISE) (Ho, dkk, 1999; Eggenstein, dkk., 1999) 

yang dapat dikembangkan menjasi sensor elektrokimia yang memiliki daya analisis sangat 

sensitif dan selektif, hasil analisis akurat, prosedur analisis sederhana karena penentuan 

umumnya dilakukan tanpa perlakuan sampel dan dengan biaya analisis yang relatif rendah.  

Penentuan urea pada penelitian sebelumnya telah menggunakan beberapa jenis material 

pendukung (matriks) untuk imobilisasi urease pada permukaan suatu elektroda. Begun 

Fauziah (2012) telah mengimobilisasi urease menggunakan membran Polianilin (PAn). 

Penggunakan membran kitosan sebagai matriks untuk mengimobilisasi urease juga dijelaskan 

oleh Mulyasuryani, dkk., (2010). Immobilasi urease menggunakan polimer PVC sebagai 

matriks juga dilakukan sebagai strategi untuk membuat ISE penentuan urea (Sihombing dan 

Sinaga, 2016). Penelitian yang dilaporkan oleh Jha, dkk., (2007) telah berhasil menggunakan 

PVA sebagai matriks untuk imobilisasi urease dengan teknik iradiasi dengan ᵧ-rays (sinar 

gamma) dan mikrowave untuk menentukan kadar urea darah. Pemilihan matriks ini sangat 

penting karena berhubungan dengan stabilitas enzim pada permukaan elektroda. Elektroda 

wolfram (tungsten) telah digunakan untuk pengembangan biosensor glukosa, kolesterol dan 

urea secara potensiometri (Situmorang dan Nurwahyuni, 2009). 

Penentuan urea dapat dilakukan secara elektrokimia menggunakan ion selektif elektroda 

(Sihombing dan Sinaga, 2016). Metode analisis potensiometri dengan menggunakan ISE 

memiliki daya analisis yang selektif, sensitif, sedehana, mudah dioperasikan dan dengan 

biaya analisis relatif murah bila dibandingkan dengan instrumen lain. Instrumentasi yang 

diperlukan dalam metode analisis potensiometri relatif murah, yaitu dengan menggunakan 

pH-meter (atau volt meter) yang pada umumnya telah dapat dijangkau atau dimiliki oleh 

hampir semua laboratorium. Akan tetapi, untuk menjadikan metode potensiometri dapat 

digunakan untuk penentuan urea maka dibutuhkan elektroda ion selektif yang memberikan 

respon terhadap urea. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk membuat penelitian lanjutan 

pengembangan sensor elektrokimia dengan metode potensiometi untuk penentuan urea. 

 

METODE PENELITIAN 

2.1. Bahan dan Peralatan 

Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah Enzim Urease (Sigma), 

Polivinilalkolhol (PVA) (Sigma), polyvynilchloride molekul rendah (PVC) (Sigma), pelarut 

(tetrahydrofuran dan acetonitril) (Merck), Pottasium tetrakis p-clorophenyl borate 

(KTpClPB) (Sigma), Trisma Hidrocloride (Sigma), Kalium Klorida (Merck), CH3COONa 

(Merck), NaOH, HCl (Merck), Wolfram (Sigma), plastisiser, bahan pengisi, dan zat kimia 

lain sebagai pendukung Glukosa, Protein dan Aquades. Peralatan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah pH Meter, potensiometer keithley 177-Mikrovolt, Powerlab 2/20 Analog 

Digital Instrument, microwave, hot plate, magnetic stirer,elektroda referensi Ag/AgCl, 

mikropipet, kawat wolfram, neraca analitik, dan peralatan gelas. Peralatan lain adalah 

spektrofotometer (UV-Vis), ekstraktor, kromatografi kolom, dan gelas-gelas kimia yang 

didisain untuk sintesis.  

 

2.2. Prosedur penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimen yang dilakukan di laboratorium, yaitu pembuatan 

sensor elektrokimia dengan metode potensiometi untuk penentuan urea dengan mengikuti 

prosedur yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya (Sihombing dan Sinaga, 2016; 

Sihombing, dkk., 2015. Purba, dkk., 2013; Sinaga, dkk., 2013). Penelitian meliputi immobilasi 
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enzim urease pada permukaan elektroda, interface elektroda dengan sistem potensiometri dan 

optimasi sensor untuk penentuan urea.  

Langkah penelitian terdiri atas: (1) Pembuatan membran elektroda pada permukaan 

elektroda kerja yang berfungsi sebagai sensor urea, (2) Uji Respon sensor urea terhadap urea, 

dan (3) Optimasi sensor urea untuk penentuan urea. Prosedur yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pengembangan dari prosedur yang telah dilakukan pada penelitian 

sebelumnya (Situmorang, dkk., 2003). Prosedur penelitian ini dimulai dari pembuatan dan 

penyediaan larutan, optimasi larutan buffer, desain dan pembuatan elektroda kerja 

(immobilisasi urease) dan pengukuran potensial urea. Pembuatan membran elektroda sebagai 

komponen elektroda ion selektif dilakukan secara bertahap sebagai berikut: tahap pertama 

adalah membuat membran elektroda dengan cara mencampurkan senyawa aktif urease 

dengan poly vinyl aklkoho (PVA), kemudian membran ditempelkan pada permukaan 

elektroda kerja dan dilapis dengan polimer poly vinyl chloride (PVC) yang mengandung 

plastisiser. Elektroda yang kering disimpan untuk pengukuran potensial urea standar. 

Untuk mengetahui respon sensor uurea terhadap urea maka akan dilakukan uji respon 

menggunakan larutan standar urea. Elektroda kerja sensor urea dirangkai dalam sistem 

elektrokimia dengan elektroda referensi Ag/AgCl, kemudian mengintegrasikan dengan 

potensiometer dan pengolah signal PowerLab. Uji respon sensor urea dilakukan dengan 

variasi ketebalan membran pada permukaan elektroda kerja. Analisis penentuan urea 

dilakukan di dalam larutan buffer secara bertingkat dari konsentrasi paling rendah sampai 

konsentrasi paling tinggi 10
-5

 M - 10
-3

 M urea, dan setiap penambahan harus disertai dengan 

pengadukan menggunakan stirer. Potensial elektroda diukur dengan potensiometri. Untuk 

mendapatkan respon sensor urea yang terbaik dilakukan optimasi pada berbagai parameter. 

Data hasil analisis dipergunakan untuk mengetahui tingkat linearitas, sensitifitas dan 

selektifitas membran elektroda terhadap ion urea. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pembuatan Komponen Sensor Urea  

Pembuatan komponen sensor urea, yaitu berupa elektroda kerja terdiri atas enzim urease 

yang diimobilasi pada permukaan logam wolfram (W) menggyunakan matriks polimer. 

Enzim urease dipergunakan sebagai katalisator untuk mengubahan senyawa urea menjadi ion 

agar dapat dideteksi secara deteksi potensiometri. Elektroda kerja dibuat  melalui immobilasi 

urease di dalam matriks Polivinialkohol (PVA) yang kompatibel dengan enzim dan dilapis 

dengan PVC sehingga aktifitas enzim terpelihara dengan baik pada permukaan elektroda. 

Pemilihan matriks polimer sangat penting dalam pembuatan elektroda kerja karena 

pertimbangan stabilitas enzim untuk pengggunaan secara berulang-ulang. Dalam studi ini 

dipergunakan elektroda logam wolfram karena logam wolfram memberikan respon yang 

sensitif terhadap perubahan potensial (pH) (Situmorang, dkk., 2001). Dalam penelitian ini 

dipilih PVA sebagai matriks untuk mengimobilisasi urease karena PVA dapat larut di dalam 

air bersama-sama dengan enzim, kemudian dilapis dengan polimer Polyvinylchlorida (PVC) 

low molekuler dengan komposisi seperti dijelakskan pada penelitian sebelumnya (Sihombing, 

dkk., 2015), bertujuan untuk menjamin bahwa PVA dan enzim terimobilasi pada permukaan 

logam wolfram menghasilkan elektroda kerja penentuan urea. Untuk meyakinkan bahwa 

urease telah terimobilisasi pada kawat dengan matriks PVA, sehingga pada saat penggunaan 

tidak ada leaching enzim ke dalam larutan, maka membran PVA dilapisi kembali dengan 

PVC yang sudah mengandung plastiszer KTpClPB pada kondisi optimum seperti dijelaskan 

dalam penelitian sebelumnya (Sihombing, dkk., 2015) sebanyak satu kali dan dikeringkan. 

Setelah kering elektroda urea disimpan di dalam kulkas pada suhu 4 
o
C dan setiap 

penggunaan harus terlebih dahulu diregenerasi dengan mencelupkan elektroda di dalam 

larutan buffer paling sedikit 15 menit. Bentuk elektroda yang terbentuk adalah membran yang 
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terimobilisasi urease melapisi kawat wolfram diperlihatkan pada Gambar 1. Elektroda urea 

selanjutnya dipergunakan dalam penelitian selanjutnya, yaitu uji respon elektroda terhadap 

senyawa urea di dalam larutan. 

 
Gambar 1. Disain elektroda kerja sensor urea dengan immobilasi urease pada permukaan 

 

elektroda wolfram (W) menggunakan matriks polymer PVA dan PVC sebagai pensensing.  

3.2. Respon Sensor Urea Terhadap Urea 

Sensor urea terlebih dahulu diinterface dalam sistem potensiometri dengan cara 

menghubungkan antara elektroda kerja dan elektroda referensi di dalam sel elektrokimia. 

Selanjutnya sel elektrokimia disambungkan terhadap potensiometer dan potensiostat untuk 

pensensing. Disain instrumen sensor urea diperlihatkan pada Gambar 2. Sensor urea 

dipergunakan untuk penentuan urea secara potensiometry dengan elektroda pembanding 

Ag/AgCl. Ke dalam sel elektrokimia yang berisi 10 mL larutan 0,01 M buffer trisma (pH 6,0) 

yang mengandung 0,01 M KCl diukur potensial larutan standar  urea pada skala konsentrasi 1 

x 10
-5

 M - 5 x 10
-3

 M urea. 

 
Gambar 2. Disain isntrumentasi sensor urea dengan memadukan antara elektroda kerja, 

elektroda referensi di dalam sel elektrokimia dengan potensiometer dan PowerlLab untuk 

pencacah data yang dihubungkan dengan komputer. 

 

Setelah potensial elektroda konstan maka dilakukan penyuntikan larutan standar urea, 

kemudian diikuti dengan pengadukan menggunakan pengaduk magnit dan membiarkan 

sensor untuk mengukur perubahan potensial pada setiap penambahan larutan standar, sampai 

diperoleh potensial yang stabil. Pengukruran dilakukan mulai dari konsentrasi paling rendah 

dan secara seri dilakukan sampai pada konentrasi urea paling tinggi. Sensor urea memberikan 

respon yang baik terhadap urea, yaitu dibutuhkan waktu 5 menit untuk memulai reaksi katalis 

pengubahan urea menjadi ion yang ditunjukkan dengan peningkatan potensial setara dengan 

konsentrasi urea yang disuntikkan ke dalam sel elektrokimia. Penguktan dihentikan setelah 

mendapatkan respon yang stabil setelah penambahan urea ke dalam sel elektrokimia, yaitu 

tidak dala lagi peningkatan potensial elektroda yang lebih tinggi di dalam sel elektrokimia. 

Bentuk respon sensor urea terhadap larutan standar urea diperlihatkan pada Gambar 3.  

Untuk menganalisis sampel dibutuhkan hampir 20 menit mulai dari penambahan sampel 

sampai terbentuk signal yang konstan (stable baseline) sebelum dilakukan penganalisisan 

berikutnya (misalnya untuk larutan standar seri). Selanjutnya potensial elektroda diplot 

terhadap logaritma konsentrasi dan diperoleh bentuk kurva kalibrasi larutan standar urea seri  

yang dideteksi menggunakan sensor urea seperti diperlihatkan pada Gambar 4. 
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Gambar 3. Bentuk signal sensor urea terhadap larutan standar urea standar: (a) 10 mM urea  

 

(garis tebal tanpa ada enzim pada elektroda), (b) 1,0 mM, (d) 3,0 mM,  (e) 5,0 mM urea dalam 

larutan 0.01 M buffer trisma, pH 6.0. Tanda panah menunjukkan saat penambahan sampel ke 

dalam larutan. 

 
Gambar 4. Kurva kalibrasi larutan standar urea menggunakan sensor urea. Garis linier dalam  

 

gambar adalah slop 58,30 mV/dekade konsentrasi urea. Sensor urea dibuat dengan 2 kali 

pencelupan di dalam membran PVA yang mengandung enzim urease, dan dilapis dengan 

PCV untuk immobilasi enzim urease 

Terlihat bahwa respon elektroda terhadap urea mempunyai linieritas lebar dengan skala 

linieritas 0,5 – 5 mM urea, dengan slop 58,30 mV perdekade konsentrasi urea (r
2
 = 0,994). 

Skala linieritas ini sudah mencukupi untuk analisis penentuan sampel urea pada konsentarsi 

rendah dan konsentrasi tinggi di dalam sampel klinis.  Batas deteksi untuk penentuan urea 

adalah 0,1 mM urea. 

3.3. Optimasi Respon ISE-Urea 

Optimasi terhadap respon sensor urea dilakukan untuk mendapatkan kondisi optimum 

sensor urea. Untuk tujuan optimasi dipilih satu parameter tetap dan selanjutnya parameter 

lain divariasi mulai dari terrendah sampai tertinggi sampai kondisi paling optimum diperoleh 

dan selanjutnya setiap parameter optimum dipertahankan, dan dilanjutkan pada optimasi 

parameter lain samapai seluruh parameter percobaan telah teroptimasi. Beberapa parameter 

direncanakan akan dioptimasi, diantaranya pH, jenis dam lpnsentrasi larutan buffer, dan 

konsentrasi elektrolit di dalam sel elektrokimia. Masing-masing hasil optimasi pengukuran 

menggunakan larutan standar urea baku. Larutan buffer yang digunakan pada penentuan urea 

ada dua jenis yaitu buffer Trisma HCl dan Buffer Posfat. Kedua larutan buffer ini sering 

digunakan pada pengembangan biosensor. Larutan buffer berfungsi untuk menyediakan 

kekuatan ion di dalam larutan, mengontrol aktivitas ion yang sedang di ukur, dan mengatur 

pH larutan yang baik. Pada penelitian ini dilakukan optimasi terhadap pH larutan buffer 

untuk mengetahui respon potensial yang dihasilkan ketika berada pada kondisi sedikir asam, 

netral dan sedikit basa pada kondisi yang aman terhadap enzim. Rentang pH buffer adalah pH 

5 hingga 9 dengan konsentrasi 0,001 M - 0,01 M. Sampai pada tahap ini, optimasi biosensor 

sedang dilakukan. 
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KESIMPULAN 

Pengembangan sensor urea dilakukan dengan cara immobilasi urease (Ur) pada matriks 

PVA pada permukaan elektroda wolfram (W), menghasilkan elektroda kerja. Dengan 

kehadiran enzim urease pada permukaan elektroda wolfram, urea diubah menjadi ion 

ammonium (NH4
+
) dan ion karbonat (HCO3

-
) yang menyebabkan perubahan potensial 

elektroda W vs Ag/AgCl.  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan 

yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa immobilisasi urease dalam penelitian ini 

menggunakan matriks PVA yang diikat oleh PVC agar enzim tidak lepas dari matriks. Sensor 

urea memberikan respon yang sensitif terhadap urea, yang ditunjukkan oleh meningkatnya 

potensial elektroda dalam sel elektrokimia setara dengan meningkatnya konsentrasi urea di 

dalam sampel yang disuntikkan. Kurva kalibrasi larutan standar urea, menunjukkan linierias 

pengukuran berada pada skala 0,3 - 10 mM urea, dengan slop kalibrasi 58,3 mV/M urea. 

Kelemahan dalam waktu analisis yang lama dibutuhkan untuk penentuan urea dalam sampel 

masih merupakan permasalahan yang perlu diatasi pada sensor urea. Penelitian lanjutan 

masih sedang dilakukan untuk meningkatkan sensitifitas sensor urea. 
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ABSTRACT 
The research aims to develop and produce devices integrated 

learning Malay culture in the form of RPP, LKPD and evaluation 

tools to improve character education learners. This type of research 

is the development of research (research and the development) with 

the procedural model. Research has been conducted in the 

development of chemistry teaching lab FKIP Riau University from 

June to November 2016. The prototype learning device generated 

through research is Learning Implementation Plan (RPP) consisting 

of 4x meeting, Activity Sheet Students (LKPD) for 4x meetings and 1 

set of tools evaluation. Product prototype learning device has been 

evaluated by 3 validator. Data collected through questionnaires and 

observation techniques. The data analysis technique is a descriptive 

quantitative by calculating the percentage of the value of the 

validation. The average score ratings seventh aspect of the RPP is 

95.95% with a valid category. The average score of the four aspects 

of the feasibility assessment LKPD is 95.95% with a valid category. 

The average score of all three aspects of the feasibility assessment 

evaluation tool was 94.58% with a valid category. While the 

percentage of learners response to LKPD is 97.36% which is at the 

criteria very well. 

 

Key Words: Malay culture, Colloids and Character Education 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan karakter merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran yang dirancang 

oleh pemerintah melalui desain revitalisasi pendidikan karakter dengan pendekatan 

menyeluruh. Kenyataannya belum secara maksimal terimplementasi pada kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran diartikan sebagai proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik  

(Sagala, 2010). Peserta didik dalam pembelajaran diposisikan sebagai subjek belajar yang 

memegang peranan utama, sehingga dituntut untuk beraktivitas secara penuh, sedangkan guru 

diharapkan dapat merancang proses pembelajaran yang memberikan fasilitas atau kemudahan 

bagi peserta didik sehingga proses pembelajaran berlangsung secara efektif (Sardiman, 2011). 

Peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa secara umum terbuai dengan 

kemajuan teknologi dan terpengaruh budaya asing yang masuk melalui kecanggihan 

teknologi dan informasi. Pengaruh positif sangat didukung oleh siapapun, namun pengaruh 

negatif tidak boleh dianggap sederhana karena dapat memicu berbagai penyimpangan dan 

kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pendidikan memainkan peranan penting dalam 

mencegah munculnya dampak negatif dengan adanya pengaruh budaya asing yang 

mempengaruhi peserta didik sebagai generasi muda bangsa. 
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Kearifan budaya lokal merupakan akar budaya nasional yang harus dipertahankan dan 

diteruskan kepada generasi muda bangsa (peserta didik) untuk menanamkan nilai-nilai positif 

dan membentengi peserta didik terhadap masuknya pengaruh negatif budaya asing. Melalui 

pembelajaran, guru sebagai fasilitator diharapkan mampu menanamkan nilai budaya untuk 

membangun karakter dan jati diri peserta didik.  

Kimia merupakan salah satu ilmu yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan, 

hampir semua bahan keperluan kita baik langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

kimia. Materi pelajaran kimia yang diajarkan di SMA/sederajat  khususnya pada pokok 

bahasan koloid sangat dekat dengan keseharian peserta didik. Melalui kajian literatur dan 

wawancara dengan salah seorang guru kimia pada Mei 2016, belum ditemukan perangkat 

pembelajaran yang mengintegrasikan kearifan budaya lokal (budaya melayu) sebagai bagian 

dalam pembelajaran kimia di sekolah.  

Berdasarkan studi literatur diperoleh beberapa hasil penelitian terkait pengintegrasian 

kearifan budaya lokal dalam pembelajaran seperti yang dilaporkan Sriyatin (2013) mengenai 

penjabaran kearifan budaya lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar. Sependapat dengan 

Ulfah (2014) bahwa menggali dan melestarikan unsur kearifan lokal dapat berfungsi efektif 

dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter tersebut yang akan dijadikan solusi alternatif 

dalam perbaikan perilaku dan moral peserta didik. Pendidikan karakter ini dapat ditanamkan 

melalui peragkat pembelajaran yang terintegrasi pada kearifan budaya lokal. 

Budaya melayu merupakan salah satu kearifan budaya lokal yang mengandung nilai-

nilai dan norma yang menunjukkan jati diri seseorang. Ciri budaya melayu diantaranya 

pantun yang berisi nasehat dan petuah yang dapat dijadikan pemandu dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari. Ciri budaya melayu yang lain adalah penggunaan tulisan arab melayu 

sebagai bagian dari budaya melayu. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan hingga saat 

ini belum ada perangkat pembelajaran kimia yang ditulis digandengkan dengan tulisan arab 

melayu. Pantun yang menjadi bagian dari ciri khas budaya melayu juga belum pernah 

ditemukan dalam perangkat pembelajaran kimia. Melalui penyiapan perangkat pembelajaran 

yang diintegrasikan budaya melayu tim peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

pengembangan yaitu Pengintegrasian Budaya Melayu Dalam Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Koloid Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter Peserta Didik. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah penelitian pengembangan (research and the development) 

dengan model prosedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif yang 

menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk.  

Pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) serta alat evaluasi 

dikembangkan dengan menggunakan model 4-D. Model pengembangan perangkat Four-

D Model disarankan oleh Thiagarajan, dkk dalam Trianto (2012). Model ini terdiri dari 4 

tahap pengembangan yaitu Define, Design, Develop dan Disseminate atau diadaptasikan 

menjadi model 4-P, yaitu Pendefinisian, Perancangan, Pengembangan, dan Penyebaran. Alur 

penelitian pengembangan perangkat pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 1. 
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  Gambar 1. Alur Pengembangan perangkat pembelajaran 

 (Trianto, 2012). 

 

RPP, LKPD dan alat evaluasi yang telah dikembangkan divalidasi oleh validator. 

Validasi bertujuan untuk mengetahui salah satu aspek kualitas produk pengembangan yaitu 

aspek kevalidan. Hal ini dilakukan dengan menelaah validitas produk oleh ahli sebagai 

validator, serta mendapat saran dan kritik dari validator terhadap produk yang dikembangkan. 

 Validasi ahli dilakukan oleh tiga validator yaitu 3 dosen pendidikan kimia. Setiap 

validator diminta untuk menilai dan memberikan masukan terhadap RPP, LKPD dan alat 

evaluasi terintegrasi budaya melayu yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui tingkat 

validitasnya. Validasi dilakukan dengan beberapa kali revisi dan validator memberikan nilai 

validasi pada tahap akhir validasi.  

 Data validasi yang diperoleh kemudian dianalisis, dan dilakukan revisi berdasarkan 

saran dari validator. Hasil revisi merupakan pengembangan dan penyempurnaan berdasarkan 

validator yang akan menghasilkan RPP, LKPD alat evaluasi yang disebut prototipe I. 

Selanjutnya prototipe I diujicoba terbatas pada 1 sekolah yang melibatkan 20 peserta didik 

termasuk kategori field test, kemudian peserta didik diminta memberikan respon dengan 

mengisi angket yang disediakan. Berdasarkan hasil ujicoba dilakukan revisi terhadap 

perangkat yang telah dikembangkan dan selanjutnya hasil revisi prototipe I disebut prototipe 

II. Penelitian dibatasi sampai dihasilkan produk prototipe II dan dilakukan pelaporan dan 

seminar hasil penelitian. 

 

Teknik pengumpulan dan analisa data : 

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik angket dan observasi. Teknik analisis 

data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Penentuan kategori dari rata-rata setiap 

komponen yang terdapat pada lembar validasi adalah dengan menghitung persentase data 

validasi menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 
  

Kriteria kelayakan/kevalidan dibagi atas valid, cukup valid, kurang valid dan tidak baik. 

Maka kategori validitas seperti yang tertera di Tabel 1. 

Tabel 1.  Kategori Validitas 

Persentase Kategori 

80,00 – 100 Baik/Valid/Layak 

Tahap Pendefinisian 

Tahap Perancangan 

Tahap Pengembangan 

Desain Awal 

LKPD 

Validasi Ahli 

Revisi, Prototipe 

I 

Ujicoba terbatas 
Prototipe II 

akhir 
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60,00 – 79,99 Cukup Baik/Cukup Valid/Cukup Layak 

50,00 – 59,99 Kurang Baik/Kurang Valid/Kurang Layak 

0 – 49,99 Tidak Baik (Diganti) 

      (Riduwan, 2012) 

 

HASIL PENELITIAN 

  

Validasi RPP 

Rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan RPP yang dinilai oleh 3 validator 

dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Rekap Skor Rata-rata Penilaian Aspek Kelayakan RPP 

No 
Aspek yang 

dinilai 

Skor 

Rata-rata 

Validator

1 

Skor 

Rata-rata 

Validator 

2 

Skor 

Rata-rata 

Validator 

3 

 

Skor 

Rata-rata 

Validasi 

 

Keterangan 

1 
Identitas Mata 

Pelajaran 
100% 100% 100% 100% Valid 

2 
Perumusan 

Indikator 
88,89% 88,89% 100% 92,59% Valid 

3 
Pemilihan Materi 

Ajar 
83,33% 100% 88,89% 90,74% Valid 

4 
Pemilihan 

Sumber Belajar 
88,89% 88,89% 100% 92,59% Valid 

5 
Pemilihan Media 

Belajar 
83,33% 100% 100% 94,44% Valid 

6 
Skenario 

Pembelajaran 
93,33% 100% 100% 97,78% Valid 

7 Penilaian 100% 100% 100% 100% Valid 

Skor rata-rata keseluruhan validasi 95,44% Valid 

 

Berdasarkan rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan RPP pada Tabel 2, maka 

dapat dibuat diagram batang skor rata-rata penilaian dari 3 validator mengenai aspek 

kelayakan RPP yaitu identitas mata pelajaran, perumusan indikator, pemilihan materi ajar, 

pemilihan sumber belajar, pemilihan media belajar, skenario pembelajaran dan penilaian 

seperti Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2.  Hasil analisis RPP yang telah  dikembangkan  pada aspek identitas mata 

pelajaran, perumusan indikator, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, 

pemilihan media belajar, skenario pembelajaran dan penilaian. 

 

Untuk keseluruhan validasi Rencana Perangkat Pembelajaran (RPP), semua aspek 

penilaian pada RPP telah termasuk ke dalam kategori valid dengan skor rata-rata untuk 

ketujuh aspek penilaian sebesar 95,44%. 

Validasi LKPD 

Rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan LKPD yang dinilai oleh 3 validator 

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3. Rekap Skor Rata-rata Penilaian Keempat Aspek Kelayakan LKPD 

No 
Aspek yang 

dinilai 

Skor 

Rata-rata 

Validator

1 

Skor 

Rata-rata 

Validator 

2 

Skor 

Rata-rata 

Validator 

3 

 

Skor 

Rata-rata 

Validasi 

 

Keterangan 

1 Kelayakan  isi 94,44% 97,22% 97,22% 96,30% Valid 

2 
Kelayakan 

Kebahasaan 
91,67% 100% 95,83% 95,83% Valid 

3 
Kelayakan 

penyajian 
93,75% 93,75% 100% 95,83% Valid 

4 
Kelayakan 

kegrafisan 
93,75% 93,75% 100% 95,83% Valid 

Skor rata-rata keseluruhan validasi 95,95% Valid 

Berdasarkan rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan LKPD pada Tabel 3, maka 

dapat dibuat diagram batang skor rata-rata penilaian dari 3 validator mengenai aspek 

kelayakan LKPD yaitu aspek kalayakan isi, kebahasaan, penyajian dan kegrafisan seperti 

Gambar 3 berikut. 
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Gambar 3.    Hasil analisis LKPD yang telah  dikembangkan  pada aspek kelayakan isi, 

kebahasaan, penyajian dan kegrafisan 

 

Rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan LKPD oleh tim validator, yaitu 

kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafisan berturut-turut memiliki nilai kelayakan 

96,30%, 95,83%, 95,83%, dan 95,83%. Jadi, skor rata-rata keseluruhan validasi LKPD 

Berbasis Budaya Melayu adalah 95,95%. Berdasarkan kriteria kelayakan perangkat 

pembelajaran menurut Riduwan (2012) , maka kriteria kelayakan analisis persentase 95,95% 

termasuk kategori valid. 

Validasi Alat Evaluasi 

Rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan alat evaluasi yang dinilai oleh 3 

validator dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Rekap Skor Rata-rata Penilaian Ketiga Aspek Kelayakan Alat Evaluasi 

No 
Aspek yang 

dinilai 

Skor 

Rata-rata 

Validator

1 

Skor 

Rata-rata 

Validator 

2 

Skor 

Rata-rata 

Validator 

3 

 

Skor 

Rata-rata 

Validasi 

 

Keterangan 

1 Kelayakan  isi 90% 95% 100% 95% Valid 

2 
Kelayakan 

Penyajian 
87,5% 100% 93,75% 93,75% Valid 

3 
Kelayakan 

Kebahasaan 
95% 95% 95% 95% Valid 

Skor rata-rata keseluruhan validasi 94,58% Valid 

 

Berdasarkan rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan alat evaluasi pada Tabel 4, 

maka dapat dibuat diagram batang skor rata-rata penilaian dari 3 validator mengenai aspek 

kelayakan alat evaluasi yaitu aspek kalayakan isi, penyajian dan kebahasaan seperti Gambar 

4. 
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Gambar 4.    Hasil analisis alat evaluasi yang telah  dikembangkan  pada aspek 

kelayakan isi, penyajian dan kebahasaan 

 

Rekap skor rata-rata penilaian aspek kelayakan alat evaluasi oleh tim validator, yaitu 

kelayakan isi, penyajian dan kebahasaan berturut-turut memiliki nilai kelayakan 95%, 

93,75%, 95%. Jadi, skor rata-rata keseluruhan validasi Alat evaluasi Berbasis Budaya 

Melayu adalah 94,58%. Berdasarkan kriteria kelayakan perangkat pembelajaran menurut 

Riduwan (2012) , maka kriteria kelayakan analisis presentase 94,58% termasuk kategori 

valid. 

 

PEMBAHASAN 

Pengembangan Rencana Perangkat Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) dan alat evaluasi dilakukan setelah penulis melakukan kajian, telaah literatur 

yang berkaitan dengan pengembangan RPP, LKPD dan alat evaluasi pada pokok bahasan 

koloid yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, perancangan instrumen penelitian serta 

pemilihan format RPP dan LKPD. 

Proses validasi terhadap Rencana Perangkat Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD) serta alat evaluasi pada mata pelajaran kimia pokok bahasan koloid 

dilakukan pada tahap pengembangan. Hasil validasi diperoleh dari tim validator yang terdiri 

dari 3 orang yang meliputi 2 orang dosen prodi pendidikan kimia FKIP UR dan 1 orang guru 

MAN 2 Model Pekanbaru. Validator dipilih sesuai dengan produk perangkat pembelajaran 

yang sedang dikembangkan yaitu ahli di bidang pendidikan dan materi. 

Validasi pada Rencana Perangkat Pembelajaran (RPP) memiliki 7 aspek penilaian, 

yaitu identitas mata pelajaran, perumusan indikator, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber 

belajar, pemilihan media belajar, skenario pembelajaran dan penilaian. Validasi pada LKPD 

terdapat 4 aspek penilaian yaitu kelayakan isi, kebahasaan, penyajian dan kegrafisan. 

Sedangkan validasi pada alat evaluasi terdapat 3 aspek penilaian yaitu kelayakan isi, 

kebahasaan, penyajian. Pada tahap validasi awal RPP, LKPD maupun alat evaluasi masih 

memiliki kekurangan sehingga disarankan oleh tim validator untuk melakukan perbaikan. 

Perbaikan dilakukan pada sajian indikator yang terdapat dalam RPP dinilai belum sesuai 

dengan Kompetensi Dasar yang akan dicapai pada pembelajaran. Selanjutnya pada skenario 

pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran tidak terlalu jelas dikarenakan tidak terlihat 
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perbedaan kegiatannya. Setelah mendapatkan masukan dari validator, RPP yang 

dikembangkan direvisi dan setelah dinilai kembali RPP telah memenuhi kriteria kelayakan 

dengan kategori valid. 

Validasi LKPD juga mendapat masukan pada tahap validasi awal. Pojok sains yang 

terdapat pada LKPD menyajikan kekhasan dari kebudayaan melayu Riau, salah satunya 

adalah lempuk durian yang termasuk kedalam jenis koloid. Peneliti hanya menyebutkan 

bahwa lempuk durian merupakan makanan khas dari Riau yang berbentuk seperti dodol. Tim 

validator menyarankan untuk menerangkan sedikit mengenai pembuatan lempuk durian agar 

peserta didik menjadi tahu bagaimana tata cara pembuatannya. Tulisan arab melayu yang 

terdapat di dalam pantun masih terdapat kesalahan penulisan, sehingga validator 

menyarankan untuk melihat kaidah tata cara penulisan arab melayu yang benar dan 

memperbaikinya. Setelah dilakukan tahap revisi, maka LKPD dinilai kembali dan telah 

memenuhi kelayakan dengan kategori valid.  

Pengintegrasian budaya melayu dalam produk diperlihatkan pada penggunaan tulisan 

arab melayu dan pantun yang tersaji pada RPP dan LKPD. Penggunaan budaya melayu pada 

LKPD bertujuan untuk peningkatan karakter peserta didik. Penanaman nilai-nilai karakter 

peserta didik terlihat dalam alat evaluasi yang dicantumkan secara tersirat pada kalimat soal 

evaluasi. Nilai-nilai yang dicantumkan meliputi nilai rasa ingin tahu, religius serta peduli 

lingkungan.Tujuan pencantuman ini agar peserta didik mengerti akan budaya melayu yang 

ada di lingkungannya sehingga mereka dapat membangun serta mengembangkan pendidikan 

karakter yang didapat dari pembelajaran disekolah. Sejalan dengan pendapat Novika (2015) 

bahwa melalui kebiasaan-kebiasaan yang sering ditemuinya dalam sekolah akan berdampak 

pada perubahan yang baik “acting the good”. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan dalam bentuk RPP, LKPD dan 

alat evaluasi untuk pokok bahasan Koloid terintegrasi budaya melayu termasuk dalam 

kategori valid dan layak 

2. Hasil uji coba terbatas menunjukkan respon guru dalam kategori baik, dan respon 

siswa dalam kategori baik 

Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka produk perangkat pembelajaran yang 

telah dikembangkan melalui pengintegrasian budaya melayu agar dilanjutkan tahap uji coba 

secara luas sehingga dapat diketahui validitas perangkat yang dikembangkan untuk 

digunakan secara massal sehingga dapat diimplementasikan di sekolah. 
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ISOLASI SENYAWA BALANOKARPOL DARI KULIT BATANG 
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Absatrak 

Telah berhasil diisolasi senyawa balanokarpol dari kulit batang 

shorea singkawang dengan menggunakan pelarut  organik metanol, 

n-heksan, diklorometan, etil asetat, penentuan senyawa dengan 

menggunakan spektroskopi Ultra violet (UV, IR dan  1H NMR, 13C 

NMR, serta melalui perbandingan data fisik dan spektroskopi 

terhadap data senyawa sama yang telah ditemukan. Hasil penelitian 

menunjukkan berhasil diisolasi untuk pertama kalinya senyawa 

balanokarpol  dari ekstrak etil asetat  dari  kulit batang Shorea 

singkawang   

 

Kata kunci: isolasi, balanokarpol, shorea singkawang 

              

PENDAHULUAN  

Dipterocarpaceae merupakan family tumbuhan yang relative besar yang terdiri 16 genus dan 

600 spesies, penghasil kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan dinenal dengan nama 

daerah” meranti, keruing, atau kamper”. Kayu meranti dan keruing misalnya, adalah jenis 

kayu bangunan yang berkualitas tinggi, karena tahan terhadap rayap atau serangga lain 

(Heyne, 1987). Tiga genus utama dari family dipterocarpaceae adalah shorea (meranti) 

memiliki lebih kurang 150 spesies, hopea (merawan) memiliki 100 spesies, dan 

dipterocarpus (keruing) memiliki 75 spesies Kandungan senyawa kimia tumbuhan 

Dipterocarpaceae sangat beragam yang meliputi golongan fenolik, seperti oligostilbenoid, 

flavonoid, fenil propanoid, dan turunan asam fenolat, serta golongan non fenolik yaitu 

triterpenoid (Sotheeswaran, 1993; Hakim,2002). 

Hasil peneliaan dari isolasi kulit batang shorea singkawang diperoleh suatu senyawa 

oligomer stilbenes yaitu balanokarpol, dari desa seling Kecamatan Rantau Panjang 

Kabupaten Merangin, pulau  Sumatra, Indonesia. 

Penelitian ini pertujuan untuk mengisolasi dan identifikasi senyawa balanokarpol  yang 

terkandung dalam kulit batang shorea serta penentuan struktur senyawa hasil isolasi 

berdasarkan data spektroskopi UV, IR dan NMR Untuk mencapai tujuan ini maka dilakukan 

ekstraksi dan isolasi senyawa Balanokarpol, melalui metoda maserasi terhadap sebuk kulit 

batang shorea singkawang dengan pelarut methanol kemudian dilanjutkan dengan 

fraksinasi/praktisi dengan menggunakan pelarut n-heksan, diklorometan dan etil asetat yang 

telah didestilasi. Terlebih dahulu, senyawa yang didapat dimurnikan secara kromatografi 

kolom dan dimonitor dengan menggunakan cara kromatografi lapis tipis (KLT), pengungkap 

noda dengan menggunakan lampu UV dan yodium (I2) untuk mendapatkan senyawa murni 

dengan cara rekristalisasi. Selanjutnya struktur senyawa ditentukan berdasarkan spectrum 

UV-VIS, FTIR, IHNMR Penelitian pendahuluan terhadap fitokimia kulit batang tumbuhan 

shorea singkawang terindentifikasi postif mengandung senyawa flavonoid (warna orange (+), 

fenolik (ungu hitam (+), kumarin noda fluoresinsi biru (+), triterpenoid dan steroid (merah 

[H2SO4 anhidrida (+). Penelitian ini sekaligus akan memberikan informasi tentang 

mailto:yusneltiwitiza@ymail.com
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kemotaksonomi dan etnobotani dari tumbuhan shorea singkawang. Penelitian  ini menjadi 

salah satu tahapan dalam pengembangan riset kimia bahan alam dengan sasaran jangka 

panjang dalam segi teknik saintifik maupun outcome, untuk Universitas Jambi khusus untuk 

Provinsi Jambi kedepannya 

 

METODE PENELITIAN 

a.Karakterisasi senyawa aktif yang sudah murni hasil isolasi 

Senyawa metabolit sekunder yang telah berhasil diisolasi kemudian ditentukan strukturnya. 

Penentuan struktur dilakukan dengan menggunakan data yang dihasilkan dari pengukuran 

sifat fisik senyawa yang meliputi pengukuran titik leleh dengan menggunakan alat ukur titik 

leleh mikro Fisher-John dan putaran optik dengan alat polarimeter Perkin Elmer 341 serta 

pengukuran spektroskopi dengan menggunakan alat spektrofo-tometer UV Varian Cary 100 

Conc, spektofotometer FTIR Spectrum One Perkin Elmer, spektrofotometer JEOL Delta-

NMR 400 MHz dan Delta 2-NMR 500 MHz (1H NMR), spektrofotometer JEOL Delta-NMR 

100 MHz (
1
HNMR) dan khusus untuk senyawa baru menggunakan NMR. 

 

b.Bahan dan Alat 
Bahan. kulit batang shorea singkawang , diambil dari desa seling  tanggal 26 Oktober 

Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten merangin tangggal 27 juli 2009, identifikasi 

tumbuhan herbarium Biologi FMIPA Universitas Andalas Padang- Indonesia,  

 

c. Ekstraksi dan isolasi 
Serbuk kering kulit batang shorea singkawang (2 kg) di maserasi dengan metanol 3 X 24 jam. 

Ekstrak metanol dikeringkan pada tekanan rendah menghasilkan padatan berwarna meraah 

kecoklatan (125 gr), sebagian ekstrak tersebut (100 gr) difraksinasi menggunakan pelarut 

organic n-heksan, diklorometan, etil asetat. dilanjutkan dengan kromatografi lapis tipis (KLT) 

untuk mendapatkan eluen yang akaan digunakan untuk kromatografi kolom dalam pencarian 

senyawa.  Kemudian dilakukan kromagtografi kolom vakum cair (3x silica gel 150 gr) yang 

dielusi (masing-masing 150 ml) dengan campuran n-heksan –EtOAc yang meningkat 

kepolaarannya (4:6  3 x,  3:7  3x, . 2:8 2x,EtOAc 4 x) dan EtOAc –MeOH (9:1, 2 x) dan 

menghasilkan 41 fraksi, yaitu 25 gr pertama menghasilakn 16 fraksi, 24 gr kedua 

menghasilkan 14 fraksi  dan 30 gr ketiga menghasil 11 fraksi. Berdasarkan KLT. 41 fraksi 

tersebut dikelompokan menjadi lima fraksi yaitu fraksi A, B,C, D, dan E. 

Fraksi A dan B kemudian digaabungkan dn diperoleh sebanyak 15,4 gr, fraksi B yang telah 

digabungkan, difraksinasi dengan metode KVC ( 140 ᵩ 10 x 5,5 cm) menggunakan campuran 

eluen n-heksan –EtOc yang kepolarannya ditingkat, sehingga menghasilkan 18 fraksi. Pada 

fraksi ke 13 terbentuk padatan coklat muda, yang kemudian disaring dan dilakukan pencucin 

dengan n-heksan, kemudian di analisis KLT yang mengandung satu komponen    utama, yang 

teridentifikasi (-)-balanokarpol. Untuk sisa fraksi yang lain, berdasarkan analisi KLT 

dikelompokan menjadi sepuluh fraksi utama, yaitu: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, 

AB8, AB9, AB10. 

d. Pengukuran instrument 

Fraksi AB yang telah dimurnikan, dan berdsarkan  dianalisis KLT mengandung satu 

komponen utama, dilakukan pengukurn dengan intrumen yaitu spektrosfotometer UV dan IR, 

dan polarimeter. Kedua spectrum UV dan IR  dianalisis berdasarkan kerangka struktur 

(kromofor) dan gugus fungsi , serta dengan cara perbandingan dengan data base spektrum 

yang terdapat di Laboratorium,             LBS Unand dan Laboratorium  Kimia Organik Bahan 

Alam Departemen Kimia Institute Teknologi Bandung. Putaran optic, dilakukan untuk 

mengetahui sifat fisik senyawa yang didapat. 

Spectrum UV   



 

2360 

 

 
Gambar  1. Senyawa berbentuk padatan berwana coklat kuning. 

 
Gambar 2 . spektrum UV MeOH 

 
Gambar 3. Spectrum UV MeOH +NaOH (pereaksi geser) 
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Gambar 4. spektrum IR 

 

3. Hasil dan diskusi  

Senyawa 1, diperoleh sebgai serbuk coklat muda, [α] D= 170 
0
(C 0,1, MeOH); UV (MeOH) 

λmaks 203, 229 (bahu) , 283 nm (MeOH+NaOH) 210, 245  (bahu) nm; IR (cm-1) 3345 (OH), 

2925 (CH-alkil), 1604, 1514 dan 1378 (C=C benzene), dan 835 (para-disubstitusi benzene)  

1HNMR (aseton-dδ) ppm: 7,52 (1H, d,J=8,6 Hz). 6,97   (1H, d,J=8,6 Hz), 6,78 (1H, d,J=8,6 
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Hz, 6,45 (1H, d,J=8,6,1 Hz), 6,28 (1H, d,J=2,1 Hz), 6,23 (1H, d,J=2,1 Hz), 6,12  (1H, 

d,J=2,1 Hz), 6,00  (1H, d,J=2,1 Hz), 5,72  (1H, d,J=9,6 Hz), 5.44 (1H, brt,J=3,2 Hz), 5,20   

(1H, d,J=9,6Hz), 4,93  (1H, d,J=2,1 Hz)  (1H, brd,J=0,7  Hz), 4,50 (1H, d, j= 4,5 Hz)    

 

PEMBAHASAN 

Hasil perbandingan menunjukan bahwa spectrum IR senyawa balakarpol memiliki kesesuian 

sebesar 99,5 % dengan spectrum IR dari senyawa famili dipterocarpaaceae yang dijadikan 

pembanding . haal ini menunjukan bahwa seenyawa yang diperoleh sejenis dengan senyawa 

pembanding tersebut. dengan demikin dapat disarankan bahwa senyawa\a yang diperoleh 

adalah suatu dimer resperatrol, balanokarpol. Senyawa ini merupakaan senyawa yang sudah 

dikenal daan ditemukaan sebelumnya pada beberapa spesies genus dai pamili 

dipterocarpaceae, seperti pada Hopeaa Maliboto (Dai 1998), Jucunda (Dayasena, 1985), 

parviflora(Tanaka, 2000) dan balanokarpus zeylanica (Diytasenaa,1985) . 

Data pendukung laainya diperkuat dengan perbandingan data fisik dan spectroskopi (UV dan 

IR) senywa yang diperoleh dengan data yang sama dari senyawa balanokarpol standar, dapat 

dilihaty padaa tabel dibawah ini: 

Tabel perbandingan data fisik dan spektroskopi UV dan IR dari senyawa balanokarpol 

standar dengan senyawa yang didapat 

 

Tabel 1. Perbandingan senyawaa standar senyawa senyawa murni hasil. 

N

o  

Data fisik dan 

spektroskopi  

Balanokarpol standar 

(Tukiran, 2003) 

Senyawa diperoleh 

1 Wujud zat  Serbuk coklat muda Serbuk coklat muda 

2 [α]
20

n(c,MeOH) +28
0
 (c = 0,1)  -19 

0 
(c = 0,1) 

3 UV (λmaks nm) 283 285 

4 IR (KBr, Vmaaks cm
-1

) 3400,1613,1513,1453,1

346,1241, 1175, 1133, 

1039, dan 834 

3445,2925, 1604, 1514, dan 

1452,  dan 834 

   

Dari hasil perbandingan data fisik dan spektrum tersebut, terlihat adanya kesesuaian yang 

sangat signifikan, sehingga dapat diperkuat dugaan bahwa senyawa yang didapat adalah 

balanokarpol. Kemudian di lihat dari putaran opticnya berlawanan dengan balanokarpol 

standar, maka dapat di simpulkan bahwa senyawa  didapat hasil isolasi dari penelitian ini 

adalah suatu isomer dri (+) –balanokarpol, yaitu (-)-balanokarpol dn struktur dari senyawa 

dapat disarankan seperti gambar dibawah ini  

 
Gambar 5. (-)-balanokarpol 
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak biji/minyak 

tengkawang  Shorea sumatrana menunjukkan adanya aktivitas antioksidan yang tinggi 

dengan nilai IC50 sebesar 3.02 μg/ml sebanding dengan natrium benzoate , dengan nilai IC50 

sebesar 4,52 μg/ml. 
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Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktifitas antibakteri dari 

ekstrak daun dan buah tumbuhan Ficus aurata (Miq.) Miq. 

menggunakan metoda Resazurin Microtiter Assay, terhadap bakteri 

uji  Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus dan Bacillus Subtillis. Ekstraksi dilakukan secara maserasi 

menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat dan metanol secara 

berturut-turut, kemudian dilakukan uji aktifitas antibakteri terhadap 

setiap ekstrak yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak 

etil asetat dari buah mempunyai aktifitas yang kuat dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa dan Staphylococcus aureus dengan nilai konsentrasi 

hambat minimum (KHM) 0,1563  µg/mL dan 0,625 µg/mL terhadap 

bakteri Bacillus subtilis sedangkan ekstrak etil asetat dari daun 

mempunyai KHM  0,1563 µg/mL  pada bakteri Escherichia coli dan 

0,3125 µg/mL untuk Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus dan Bacillus subtilis. Ekstrak n-heksan dan metanol 

mempunyai aktifitas yang lebih rendah dibandingkan dengan ekstrak 

etil asetat.  

 

Kata kunci: daun dan buah Ficus aurata (Miq.)Miq, ekstraksi, antibakteri 

 

Pendahuluan 

Indonesia sangat kaya dengan beragam jenis tumbuhan, dimana secara tradisional 

sudah banyak dimamfaatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Pada saat ini sudah 

banyak dilakukan penelitian terhadap tumbuhan yang berpotensi sebagai obat, seperti 

penelitian Agustina, dkk. (2011), ekstrak etil asetat biji selasih (Ocimum sanctum Linn) 

memperlihatkan  aktifitas antibakteri yang kuat terhadap bakteri E. coli, P. aeruginosa, B. 

Subtilis dan S. aureus. Tumbuhan Ficus benghalensis yang dilaporkan oleh Diwan et al. 

(2014), juga mempunyai aktifitas sebagai antibakteri dan sudah banyak digunakan sebagai 

obat herbal. Senyawa Quercetin dan Naringenin dari tumbuhan Ficus benyamina mempunyai 

aktifitas antibakteri sangat kuat terhadap bakteri Bacilus cereus dan Pseudomonas 

aeruginosa (Al mahyl, et al 2003).  Ekstrak heksan, etil asetat dan metanol dari buah dan 

daun Ficus aurata (Miq.) Miq. berpotensi sebagai antioksidan, dimana ekstrak etil asetat dari 

daun dan buah mempunyai aktifitas yang lebih kuat dibandingkan dari ekstrak heksan dan 

metanol (Nurhamidah, et al 2015). Menurut laporan Somashekhar et al. (2013), spesies dari 

genus Ficus yang paling banyak dikenal adalah Ficus bengalensis, Ficus religosa, Ficus 

racemosa dan Ficus carica yang memiliki aktifitas sebagai antidiabetes, antidiare, 

antiepilepsi, antiinflamasi dan merupakan sumber penting senyawa fenol.  Manimozhi et al. 

(2012), melaporkan ekstrak flavonoid dari Ficus benghalensis memperlihatkan aktifitas  

sebagai antibakteri secara invitro terhadap E. Coli, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis, 

Pseudomonas auruginosa pada konsentrasi rendah kecuali Staphylococcus aureus. Din et al. 

mailto:dailami_nurhamidah@yahoo.com
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(2013), juga telah mengisolasi senyawa Ficusonolida (3α-hidroksilean-12-en-29, 19α-olida) 

yang mempunyai aktifitas sebagai antitumor dari kulit batang Ficus faveolata (Wall. Ex 

Miq.), namun hasil penelitian dari spesies Ficus aurata (Miq.) Miq. belum banyak ditemukan 

laporannya.  

 

METODE PENELITIAN 

2.1. Bahan Tumbuhan 

Tumbuhan Ficus aurata (Miq.) Miq.  diambil dari  lingkungan kampus Universitas 

Andalas,  Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kotamadia Padang, Sumatera Barat.  

Identifikasi tumbuhan dilakukan di Herbarium Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas (ANDA), Padang  dengan nomor identifikasi 

204/K-ID/ANDA/VI/2014. 

2.2. Bahan Kimia 

Bahan kimia untuk keperluan ekstraksi digunakan yang berkualitas teknis dan 

didestilasi yaitu: heksan, etil asetat dan metanol.  Sedangkan bahan untuk uji antibakteri 

digunakan Nutrient broth (NB), resazurin,  cefadroxil, larutan buffer posfat. DMSO dan NaCl 

fisiologis. 

2.3. Bakteri untuk Percobaan 

 Uji aktifitas antibakteri dari ekstrak Ficus ini, menggunakan dua bakteri gram negatif 

(Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa) dan dua bakteri gram positif 

(Staphylococcus aureus dan Bacillus Subtillis).  

2.4. Ekstraksi  

Ekstraksi daun dan buah Ficus dilakukan secara maserasi (perendaman) 

menggunakan heksan, etil asetat dan metanol.  Serbuk kering daun dan buah Ficus aurata 

(Miq.) Miq. dimasukkan masing-masing kedalam maserator (botol gelap volume 2,5 L) 

kemudian direndam dalam heksan dan dikocok.  Setelah 3 hari hasil rendaman disaring dan 

ditampung dengan botol gelap, seterusnya  diuapkan pelarutnya menggunakan rotari 

evaporator pada suhu 40 
o
C.  Perendaman dilakukan berulang sampai hasil penguapan 

pelarutnya tidak menyisakan ekstrak kental heksan.  Ekstrak kental heksan yang diperoleh 

disimpan dilemari pendingin sampai penggunaan selanjutnya.  Maserasi dilanjutkan 

menggunakan pelarut etil asetat. Ampas sisa maserasi heksan direndam dalam etil asetat dan 

dikocok.  Setelah 3 hari hasil rendaman disaring dan ditampung dengan botol gelap, 

seterusnya diuapkan pelarutnya menggunakan rotari evaporator pada suhu 40
o
C.  

Perendaman dilakukan berulang sampai hasil penguapan pelarutnya tidak menyisakan 

ekstrak kental etil asetat.  Ekstrak kental etil asetat yang diperoleh disimpan dilemari 

pendingin sampai penggunaan selanjutnya.  Maserasi dilanjutkan dengan pelarut metanol.  

Ampas sisa maserasi etil asetat direndam dalam metanol dan dikocok.  Setelah 3 hari hasil 

rendaman disaring dan ditampung dengan botol gelap, seterusnya diuapkan pelarutnya 

menggunakan rotari evaporator pada suhu 40
o
C.  Perendaman dilakukan berulang sampai 

hasil penguapan pelarutnya tidak menyisakan ekstrak kental metanol.  Ekstrak kental metanol 

yang diperoleh disimpan dilemari pendingin sampai penggunaan selanjutnya.   

2.5. Pengujian Aktifitas Antibakteri dengan Metoda Resazurin Microtiter Assay. 

Pengujian aktifitas antibakteri ini menggunakan prosedur yang dilakukan oleh Sarker, 

et al (2007).  Semua alat disterilisasi dan semua pengerjaan dilakukan secara aseptik.  

Pertama dilakukan pembiakan bakteri dengan cara mengambil bakteri dari agar miring 

menggunakan jarum ose, kemudian dipindahkan  ke dalam media NB (Nutrient Broth) dalam 

tabung reaksi, ditutup dengan kapas lalu di inkubasi dalam inkubator pada suhu 37 
o
C  selama 

24 jam.  Mikroba yang telah dibiakan di ukur OD (Optical Density) dengan spektrofotometer 

pada panjang gelombang 600 nm untuk memperoleh nilai OD 0,8 – 1,0 yang setara jumlah 

koloni 10
-6

 CFU/mL caranya  mengencerkan dengan larutan NaCl fisiologis 0,85 %.  Larutan 
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resazurin disiapkan dengan melarutkan 270 mg ressazurin dalam 40 mL aqudes steril 

kemudian diaduk untuk memastikan resazurin larut dengan baik dan homogen. 

Pembuatan larutan uji, ditimbang 2 mg masing-masing ekstrak n-heksan, etil asetat 

dan metanol dari daun dan buah dilarutkan dalam 20 ml DMSO sehingga diperoleh 

konsentrasi masing-masing ekstrak 100 ug/mL sebagai larutan induk, dan untuk kontrol 

positif 2 mg Cefadroxil dilarutan dalam 20 ml DMSO sehingga diperoleh konsentrasi larutan 

untuk kontrol positif 100 ug/mL.  Mikroplate 96 sumur steril disiapkan dan diberi label.  

Sumur baris A diisi  90 uL media NB, 10 ul masing-masing larutan uji (100 ug/mL) dan 

kontrol positif Cefadroxil (100 ug/mL)  sehingga diperoleh konsentrasi sampel uji dan 

kontrol positif 10 ug/mL. Masing – masing sampel uji dan kontrol positif diencerkan dengan 

metoda two fold dilution (setengah dari konsentrasi awal) dengan cara mengambil 50 ul 

larutan pada sumur baris A dimasukkan kedalam sumur baris B, kemudian diencerkan 

dengan cara menambahkan 50 ul media NB, selanjutnya diambil  50 ul larutan pada sumur 

baris B dimasukkan kedalam sumur baris C, diencerkan dengan cara menambahkan 50 ul 

media NB, begitu seterusnya dan untuk sumur H (sumur terakhir) 50 ul larutan dibuang.  

Kedalam setiap sumur uji ditambahakan 10 ul supensi bakteri (10
-6 

CFU/mL), selanjutnya 

setiap sumur ditambahkan 10 ul larutan resazurin sebagai indikator pertumbuhan bakteri. 

Mikroplate ditutup dan dibungkus dengan plastik wrap pada bagian dalam dan kertas HVS 

pada bagian luar agar tidak terjadi dehidrasi pada bakteri.  Mikroplate  diinkubasi dalam 

inkubator pada suhu 37
0
C selama 24 jam.  Semua perlakuan dilakukan sebanyak tiga kali.  

Nilai konsentrasi hambat minimum (KHM) ditentukan dengan cara mengamati sumur yang 

bewarna biru pada konsentrasi terendah sampel uji dan kontrol positif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian Aktifitas Antibakteri Ekstrak heksan, etil asetat dan metanol dari 

buah dan ekstrak heksan dan etil asetat dari daun Ficus aurata terhadap dua bakteri gram 

negatif (Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa) dan dua bakteri gram positif 

(Staphylococcus aureus dan Bacillus Subtillis) dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

         

 

 

 

Gambar 1. Hasil pengujian aktifitas ekstrak terhadap bakteri  

Escherichia coli 

 

         

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil pengujian aktifitas ekstrak terhadap bakteri  

Staphylococcus aureus 
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Gambar 3. Hasil pengujian aktifitas ekstrak terhadap bakteri  

Pseudomonas aeruginosa 

 

           

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil pengujian aktifitas ekstrak terhadap bakteri  

Bacillus subtilis 

 

Keterangan: EBM = Ekstrak buah metanol  NF1 = Senyawa β-Amyrin palmitat 

  EBE  = Ekstrak buah etil asetat K(+) = kontrol positif (Cefadroxil) 

  EBH = Ekstrak buah heksan  EDE = Ekstrak daun etil asetat 

  EDH = Ekstrak daun heksan  K(-) = pelarut 

 

Pengujian aktifitas antibakteri ekstrak n-heksan, etil asetat dan metanol dengan 

metoda Resazurin Microtiter Assay (REMA) menggunakan bakteri uji  Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, sebagai bakteri gram negatif dan bakteri Staphylococcus aureus 

dan Bacillus Subtillis sebagai bakteri gram positif.  Aktifitas antibakteri ekstrak n-heksan, etil 

asetat dan metanol dapat dilihat dari nilai konsentrasi hambat minimum (KHM), yaitu 

konsentrasi ekstrak terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil pengujian 

aktifitas antibakteri dari ekstrak buah dan daun dicantumkan pada tabel 1 dan 2.    

Tabel 1. Hasil pengujian antibakteri ekstrak buah Ficus aurata (Miq.) Miq. 

No Bakteri   Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) µg/mL 

  

Ekstrak 

metanol 

Ekstrak  

etil asetat 

Ekstrak  

n-heksan 

kontrol (+) 

Cefadroxil 

1 E. coli (-) 0,1563 0,1563 0,6250 0,1563 

2 S. aureus (+) 0,3125 0,1563 0,6250 0,1563 

3 P. aerogionsa (-) 0,3125 0,1563 0,6250 0,1563 

4 B. subtillis (+) 0,3125 0,6250 0,6250 0,1563 

 

Tabel 2. Hasil pengujian antibakteri ekstrak daun Ficus aurata (Miq.) Miq. 

No Bakteri 

Konsentrasi Hambat Minimum 

(KHM) µg/mL 

  

Ekstrak  

n-heksan 

Ekstrak  

etil asetat 

kontrol (+) 

Cefadroxil 

1 E. coli (-) 0,3125 0,1563 0,1563 

2 S. aureus (+) 0,3125 0,3125 0,1563 

3 P. aerogionsa (-) 0,6250 0,3125 0,1563 

4 B. subtillis (+) 0,6250 0,3125 0,1563 

 

Konsentrasi hambat minimum (KHM) ekstrak yang terdapat pada tabel  ditentukan 

dengan cara mengamati sumur yang bewarna biru pada konsentrasi terendah ekstrak uji dan 
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kontrol positif.  Warna biru dari indikator resazurin menandakan tidak ada pertumbuhan 

bakteri sedangkan warna pink menunjukkan ada pertumbuhan bakteri, yang disebabkan oleh 

indikator resazurin mengalami reduksi sehingga indikator yang semula bewarna biru berubah 

menjadi warna pink.  Jumlah resazurin yang mengalami reduksi membentuk  resorufin 

sebanding dengan jumlah pertumbuhan bakteri.  Dari hasil pengujian menunjukkan, ekstrak 

etil asetat memperlihatkan aktifitas antibakteri yang sangat baik terhadap  bakteri uji gram 

negatif maupun terhadap bakteri uji gram positif dengan nilai KHM ekstrak etil asetat sama 

dengan nilai KHM kontrol positif cefadroxil yaitu 0,1563 µg/mL, kecuali untuk bakteri uji 

Bacillus subtilis sedangkan untuk ekstrak n-heksan mempunyai aktifitas yang lebih rendah 

dibandingkan dengan ekstrak etil asetat terhadap semua bakteri uji yang digunakan, karena 

nilai KHM ekstrak n-heksan lebih besar dari nilai KHM kontrol positif pada semua bakteri uji 

yang digunakan, sedangkan untuk ekstrak metanol sama dengan ekstrak heksan mempunyai 

aktifitas antibakteri yang lebih rendah dibandingkan ekstrak etil asetat kecuali terhadap 

bakteri uji Escherichia coli. 

KESIMPULAN  

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun dan buah Ficus aurata (Miq.) 

Miq. berpotensi sebagai antibakteri dimana ekstrak etil asetat dari buah mempunyai aktifitas 

yang kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa dan Staphylococcus aureus dengan nilai konsentrasi hambat minimum (KHM) 

0,1563  µg/mL dan 0,625 µg/mL terhadap bakteri Bacillus subtilis sedangkan ekstrak etil 

asetat dari daun mempunyai KHM  0,1563 µg/mL  pada bakteri Escherichia coli dan 0,3125 

µg/mL untuk Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis. 
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ABSTRACT 
The Efect of addition volume celulase enzyme from pancreas golden snail (Pomacea 

caniculata) for biodeinking waste old news paper has been done by taking enzyme from 

pancreas and then purified partial by coagulation with addition ammoium sulfate with 

variation 0-20 %, 20-40 %, 40-60 %, 60-80 % (w/v). Determination of enzyme activity was 

done with Nelson Somogyi method. Enzyme with highest activity applied for newspaper with 

variation of additon volume 1 mL, 2 mL, 3 mL. Product then determination by visualization 

content consist of whiteness content, brightness content, dirt content. Physics content  consist 

of stress paper content, strain paper content and modulus of elasticity content. The best 

activity of cellulase enzyme produced by addition 40-60 %  with 0,1116 U. The best paper 

produced by addition of 3 mL cellulase enzyme with showed 55,93 %ISO whiteness content, 

brightness content 42,93 % ISO, 3,025 mm
2
/m

2 
dirt content, 1850,06 kN/m stress paper 

content, 16,952 % strain paper content and 9,5 x10
3
 MPa modulus of elasticity content. 

 

 

Keywords: Biodeinking, Cellulase Enzyme, Enzyme Activity, Waste Old Newspaper 

 

PENDAHULUAN 

 Biodeinking merupakan suatu proses deinking kertas bekas menggunakan enzim 

untuk menggantikan bahan kimia pada proses deinking konvensional. Enzim-enzim tersebut 

meliputi enzim lipase, esterase, pektinase, hemiselulase, selulase dan enzim lignolitik. Proses 

deinking melibatkan proses pelepasan partikel tinta dari permukaan serat yang kemudian 

memisahkan tinta yang sudah terdispersi dengan suspensi zat dengan cara pencucian ataupun 

proses flotasi. Proses deinking yang melibatkan enzim diperoleh dengan cara menyerang 

partikel tinta dan permukaan serat (Lassus, 2000). 

Salah satu enzim yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah enzim selulase. 

Enzim selulase adalah salah satu enzim yang termasuk dalam kelompok enzim hidrolitik 

yang mampu mengkatalisis reaksi hidrolisis dengan memutuskan ikatan β (1,4)-glikosidik 

menghasilkan oligosakarida yanga akhirnya diubah menjadi monomer glukosa  

(Niranjane,2004). 

Salah satu sumber enzim selulase yang bisa dimanfaatkan bersumber dari pankreas 

keong mas. Karrer yang merupakan perusahan kertas pada tahun 1923-1929 menggambarkan 

bahwa didalam hepatopankreas dan getah lambung keong terdapat sistem enzim yang dapat 

memproduksi glukosa dari sejenis substrat yang bersifat selulosa (Martin, 1979 dalam 

Siregar, S.H.1999). 

Jenis kerta yang akan didaur ulang adalah kertas koran bekas. Kertas koran 

merupakan salah satu jenis kertas yang banyak digunakan sebagai media masa cetak yang 
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diterbitkan setiap hari dengan jumlah yang besar dan setelah dibaca biasanya langsung 

dibuang. Kertas koran mengandung sekitar 80-85% pulp mekanis dan 15-20% pulp kimia 

yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan kertas. Kertas koran dapat dibuat dari berbagai 

bahan baku diantaranya kertas koran bekas, campuran kertas bekas, campuran pulp dan kertas 

bekas. Pada kertas koran bekas, kontaminan utamanya adalah tinta cetak yang umumnya 

terdiri dari pigmen atau butiran tinta yang berperan sebagai pembawa warna berbentuk 

partikel padatan kecil, vehicle atau zat pembawa pigmen berfungsi mengalirkan pigmen tinta 

pada kertas selama pencetakan sehingga dapat berikatan dengan serat (Rismijana dkk, 2003). 

Meningkatnya konsumsi kertas per kapita memang sangat menguntungkan tetapi 

kemampuan hutan untuk menyediakan bahan baku secara lestari tidak memadai sehingga 

menyebabkan pengurasan sumber daya hutan. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka 

diperlukan pemanfaatan bahan baku serat selain yang diperoleh dari kayu. Daur ulang kertas 

bekas merupakan jalan keluar bagi industri kertas dalam mengatasi kelangkaan dan semakin 

terbatasnya keberadaan sumber bahan baku pulp asli. Disamping memberikan nilai ekonomis 

terhadap biaya produksi pembuatan kertas dan karton, pemanfaatan serat sekunder ini dapat 

mengurangi pencemaran lingkunganserta menghemat air dan energi (Dewanti, 2014). 

 

METODE PENELITIAN 

 

2.1  Alat 

Alat – alat yangdigunakan dalam penelitian ini antara lain :Spektrofotometer UV-

Vis,membrane dialisis, freeze drier, centrifuge, inkubator, neraca analitis, pH stick, blender, 

hotplate, tabung reaksi, gelas ukur, labu takar, gelas Beaker, magnetic stirrer. 

 

2.2  Bahan 

Bahan - bahan yang digunakan dalam penelitian ini antaralain :Pankreas keong mas, kertas 

koran bekas, selulosa, (NH4)2 SO4, BaCl2, NaOH, C6H12O6, H2SO4, Na2(CO)3, 

KNaC4H4O6.4H2O, Na2SO4, CuSO4.5H2O, (NH4)6Mo7O24.4H2O, H2O2, Na2HAsO4.7H2O,  

CH3COOH, CH3COONa. 

2.3 Prosedur Penelitian 

2.3.1 Isolasi dan Pemurnian Parsial Enzim Selulase Dari Pankreas Keong Mas 

Menggunakan Ammonium Sulfat  

Sebanyak 250 gram pancreas keong mas dtambahkan 500 ml larutan NaCl 1% isotonik dalam 

keadaan dingin. Diblender selama 30 detik dan disentrifugasi pada kecepatan 7000 rpm 

selama 60 menit dengan suhu 4 
o
C. Supernatan yang diperoleh ditambahkan ammonium 

sulfat pada variasi persen kejenuhan (0-20 %,20-40 %,40-60 %,60-80 % b/v). Suspensi yang 

diperoleh disentrifugasi pada kecepatan 7000 rpm selama 60 menit kemudian didekantasi 

dalam suasana dingin sehingga menghasilkan endapan. Endapan enzim didialisis dengan 

melarutkannya dalam buffer asetat pH 4,5, pada membran dialisis yang diikat dan direndam 

dalam larutan buffer. Diaduk dengan stirer selama 8 jam dan setiap jam larutan dialisis 

diganti. Larutan dialisis diuji dengan BaCl2 untuk memastikan garam sulfat dan pengotor-

pengotor lainnya telah keluar dari larutan enzim. Enzim yang telah selesai didialisis 

kemudian dikeringbekukan pada suhu 4 
o
C selama 5 jam.  

 

2.3.2 Pengujian Aktivitas Enzim Selulase 

Dimasukkan 0,05 mg selulosa (blanko tanpa substrat) kedalam tabung reaksi lalu 

ditambahkan 5 ml buffer asetat pH 4,5. Ditambahkan 1 ml ekstrak  enzim kasar selulase lalu 
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ditambahkan 1 ml NaCl 1%. Kemudian diinkubasi pada suhu 45 
o
C selama 1 jam. Setelah itu 

ditambahkan 1 ml NaOH 0,1N lalu disentrifugasi pada 3400 rpm selama 20 menit. Diambil 1 

ml supernatan lalu diencerkan dalam labu takar 10 ml kemudian dihomogenkan. Dimasukkan 

1 ml hasil pengenceran kedalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 1 ml pereaksi nelson 

dan dipanaskan dalam penangas air selama 20 menit. Kemudian diangkat dan didinginkan 

sampai suhunya mencapai 25 
o
C. Ditambahkan 0,5 ml arsenomolibdat lalu dikocok sampai 

semua endapan larut. Kemudian ditambahkan 7 ml akuades lalu dikocok hingga homogen. 

Diukur serapannya pada panjang gelombang 540 nm. Dilakukan perlakuan yang sama untuk 

variasi persen kejenuhan 0-20 %,20-40 %,40-60 %,60-80 %. 

2.3.3  Pembuatan Pulp 

 Pembuatan pulp kertas bekas dengan cara memotong-motong kertas menjadi kecil, 

kemudian di timbang 4 gram dan direndam dengan 100 ml akuades sehingga konsentrasi pulp 

4 %. Kemudian didiamkan selama 2 jam. Hasil rendaman kemudian di blender hingga kertas 

terurai menjadi pulp. 

2.3.4 Proses Biodeinking 

 Proses biodeinking yaitu dengan cara menambahkan enzim selulase terhadap pulp 

kertas koran bekas. Diinkubasi pada suhu 45
 o

C dan pH 4,5 dengan penambahan enzim 

selulase variasi volume enzim 1 mL, 2mL, 3 mL serta di seeker selama 120 menit. 

Selanjutnya hasil inkubasi didinginkan pada suhu 5 
o
C, di tambahkan NaOH 5% dan H2O2 

5%. Disaring dan dialiri akuades sampai pH netral, kemudian dicetak dan dikeringkan dengan 

oven pada suhu 50 
o
C. Hasil pulpdi uji derajat putih (SNI 14-4733-1998), jumlah noda (SNI 

0697-2009),kecerahan kertas (08-7071-2005), ketahanan tarik kertas (SNI 14-4737-1998), 

daya regang (SNI 7273-2007) dan daya elastisitas kertas (SNI 5178-2009). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1Isolasi dan Pemurnian Parsial Enzim Selulase dari Pankreas Keong Mas 

Menggunakan Ammonium Sulfat 

Dari hasil isolasi dan pemurnian enzim selulase dari pancreas keong mas menggunakan 

ammonium sulfat diperoleh enzim selulase dengan massa sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 

berikut ini:  

Tabel 3.1 Massa Enzim Selulase yang Diperoleh 

No. Ekstrak 

pankreas 

Keong 

Mas (mL) 

Penambahan 

Ammonium 

Sulfat (b/v) 

Massa 

Enzim 

Selulase 

(g) 

1. 425  0 %  - 

2. 425  0 - 20 % 12,4 

3. 425  20 - 40 % 16 

4. 425  40 - 60 % 20,9 

5. 425 60 – 80% 8,71 

 

 Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa enzim selulase dengan penambahan 

ammonium sulfat 0-20 %, 20-40%, 40-60 % menunjukkan yield yang meningkat seiring 

dengan penambahan ammonium sulfat disebabkan semakin banyak ammonium sulfat yang 

ditambahkan semakin banyak pula enzim yang diendapkan. Sedangkan penambahan enzim 

selulase 60-80 % menunjukkan penurunan hasil dikarenakan telah terjadinya penurunan 

kelarutan enzim yang disebabkan oleh terjadinya proses lewat jenuh oleh garam ammonium 

sulfat.   

3.2 Pengujian Aktivitas Enzim Selulase 
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Pengujian aktivitas enzim selulase dilakukan dengan menggunakan metode Nelson Somogyi. 

Metode ini dapat digunakan untuk mengukur aktivitas enzim selulase dengan mengukur 

kadar gula reduksi yang dihasilkan dengan menggunakan pereaksi tembaga arsenomolibdat 

(Basset et al, 1994). Menggunakan suhu optimum 45 
o
C dan pH optimum 4,5 diperoleh 

aktivitas enzim selulase seperti yg tercantum pada tabel 3.2 berikut ini:  

 

Tabel 3.2 Aktivitas Enzim Selulase dengan Menggunakan Metode Nelson Somogyi 
Kejenuha

n 

(NH)2SO4 

Absorbansi 
Konsentrasi Glukosa 

(mg/mL) 
U   ū 

 Sampel Kontrol Hasil Hidrolisa   

0 % 

(Crude) 

0,52* 

0,52* 

0,53* 

0,048* 

0,048* 

0,049* 

0,6790 

0,6790 

0,6920 

0,0616 

0,0616 

0,0633 

0,0616 

0-20 % 

0,47* 

0,50* 

0,49* 

0,048* 

0,048* 

0,049* 

0,6070 

0,6500 

0,6350 

0,0550 

0,0600 

0,0583 

 

0,0583 

20-40 % 

0,85* 

0,85* 

0,88* 

0,048* 

0,048* 

0,049* 

1,1530 

1,1530 

1,1960 

0,1066 

0,1066 

0,1100 

 

0,1066 

40-60 % 

0,90* 

0,89* 

0,90* 

0,048* 

0,048* 

0,049* 

1,2250 

1,2110 

1,2240 

0,1133 

0,1116 

0,1133 

 

0,1116 

60-80 % 

0,50* 

0,50* 

0,49* 

0,048* 

0,048* 

0,049* 

0,6500 

0,6500 

0,6350 

0,0600 

0,0600 

0,0583 

 

0,0583 

 Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai aktivitas enzim selulase hasil 

pengendapan jauh lebih tinggi dibandingkan ekstrak kasar tanpa pengendapan.  Penambahan 

ammonium sulfat hingga fraksi 40-60 % menunjukkan kenaikan aktivitas enzim. Namun 

pada fraksi 60-80 % terjadi penurunan aktivitas, hal ini dikarenakan adanya protein non 

enzim yang ikut diendapkan oleh ammonium sulfat sehingga aktivitas enzimatik menurun. 

3.3. Biodeinking Kertas Koran Bekas 

 

Berdasarkan uji aktivitas enzim selulase, dimana hasil terbaik diperoleh pada fraksi 40-60 % 

sehingga dalam proses biodeinking kertas koran bekas yang dimanfaatkan hanya pada fraksi 

tersebut. Prinsip dasar dari penelitian ini adalah penghilangan tinta yang terdapat pada 

permukaan kertas. Dimana partikel tinta yang berukuran kecil akan terlepas lebih dahulu 

kemudian partikel tinta berukuran besar terlepas dengan menggunakan teknik flotasi (Lachke 

et al, 2002). Dari hasil penelitian, diperoleh kertas hasil biodeinking pada penambahan 

volume enzim 1 mL, 2mL dan 3 mL dengan konsentrasi 2 % diperoleh data uji visualisasi 

kertas koran bekas pada tabel 3.3 berikut ini: 
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Tabel 3.3 Data Uji Visualisasi Biodeinking Kertas Koran Bekas 

 

No. 

Variasi 

Volume 

Enzim 

Selulase (mL) 

           Variabel Uji  

Derajat 

Putih 

 (% ISO) 

Kecerahan 

(%ISO) 

Jumlah 

Noda 

(mm2/m2) 

1 Kontrol 31,96 38,57 9,275 

2 1 32,99 40,66 7,550 

3 2 34,11 41,42 12,100 

4 3 55,93 42,93 3,025 

  

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan nilai derajat putih dan nilai 

kecerahan seiring makin bertambahnya penambahan volume enzim. Sedangkan pada nilai 

jumlah noda terjadi penurunan noda pada penambahan volume 1 mL dan 3 mL sedangkan 

pada penambahan 2 mL enzim nilai jumlah noda mengalai kenaikan. Hal ini disebabkan 

masih banyaknya tinta yang terdapat pada serat-serat kertas karena proses pelepasan tinta 

yang tidak efisien sehingga partikel-partikel tinta masih terperangkap dalam serat kertas. 

Sedangkan hasil uji fisik kertas koran bekas dapat dilihat dpada tabel 3.4 berikut ini: 

 

Tabel 3.4 Data Uji FisikBiodeinking Kertas Koran Bekas 

 

No. 

Variasi 

Volume 

Enzim 

Selulase (mL) 

           Variabel Uji  

Ketahanan 

Tarik 

(kN/m) 

Daya 

Regang 

(%) 

Modulus 

Elastisitas 

(MPa) 

1 Kontrol 533,46 16,941 3.613,73 

2 1 950,78 16,948 3.993,32 

3 2 918,32 16,949 5.374,17 

4 3 1850,06 16,952 9.500,72 

 

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dari nilai ketahanan Tarik, daya 

regang dan modulus elastisitas seiring bertambahnya volume enzim. Hal ini dikarenakan 

kerja enzim yang hanya mendegradasikan permukaan serat sehingga memberi efek 

pengelupasan tanpa mendegradasi serat-serat panjang jika dosis penambahannya dikontrol 

Rismijana dkk, 2006). 

  

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 Enzim selulase yang diisolasi dari pancreas keong mas dapat dipakai dalam proses 

biodeinking kertas koran bekas. 

 Terdapat pengaruh penambahan volume enzim selulase pada proses biodeinking 

kertas koran bekas yang dapat ditentukan dengan uji visulalisasi dan uji fisik. 
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 Semakin bertambahnya volume enzim yang ditambahkan maka semakin tinggi nilai 

uji visualisasi dan uji fisik pada kertas koran bekas hasil biodeinking. 
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